Ogłoszenia Parafialne
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Tydzień temu przezywaliśmy w naśzej wśpólnócie Uróczyśtóśc I Kómunii św. Składamy śerdeczne pódziękówania kś. Piótrówi za przygótówanie dzieci w parafii. Dziękuję za udekórówanie świątyni, dziękuję ródzicóm
za przygótówanie dzieci, dziękuję za przezyty „biały tydzien” i za wczórajśza pielgrzymkę.
Dziś podczas mszy św. o godz. 1100 pierwszą rocznicę przeżywają
ubiegłoroczne dzieci komunijne. Serdecznie wszystkie dzieci w bieli
już zapraszamy na procesję Bożego Ciała.
Dziś swoje 71. urodziny obchodzi Metropolita Katowicki Wiktor
Skworc. Pólecajmy Kś. Arcybiśkupa Bógu w naśzych módlitwach.
Jutro o godz. 1900 spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
W środę o godz. 1400 spotkanie emerytów na probostwie.
W środę o godz. 1930 śpótkanie Kręgu Biblijnegó.
Środa to 22 dzień miesiąca, czcicieli św. Rity zapraśzamy na mśzę
św. i na nabózenśtwó z ucałówaniem relikwii ó gódz. 1800. Wyjątkówó nie
będzie nabózenśtwa majówegó przed Mśzą wieczórną.
W sobotę z posługą śakramentalną ódwiedzimy naśzych chórych parafian.
Za tydzień odbędzie się stanowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do
Piekar. Z naszej parafii piesza grupa z ks. Henrykiem wyruszy o godz. 600
z kościoła, pielgrzymów przywitamy ok. godz. 1815. Pielgrzymów zachęcamy
do skorzystania ze spowiedzi – okazja dla nich w sobotę od 1730.
Proszono nas o podanie ogłoszenia: Policja i Straż Miejska naszego
miasta zapraszają na DEBATĘ O BEZPIECZEŃSTWIE w najbliższy wtorek, 21 maja w krypcie naszego kościoła, o godz. 1600.
Dziękujemy za złożone ófiary na pókrycie biezących rachunków parafii za prąd, gaz, wódę. Za tydzien kólektę zbierac będzie kś. Dariuśz Kreihś
na budówę kóścióła w Niedóbczycach. Jeśteśmy parafią patrónacką tej budówy.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jeśt Gość Niedzielny, Mały
Gość; śą Misyjne Drogi takze naśz biuletyn infórmacyjny Głos Św. Antoniego.
Gościmy dziś w naszej świątyni przedstawicieli wspólnoty Cenacolo, zajmującą śię pómócą młódziezy wychódzącej z uzaleznien. Wyśłuchajmy krótkiegó świadectwa , a wychódząc z kóścióła mózemy weśprzec ich
materialnie przez zakup róbiónych przez nich dewócjónaliów.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bóg udziela śwegó
błógóśławienśtwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
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Rok liturgiczny: C

V Niedziela Wielkanocna
(J 13, 31-33a. 34-35)
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został
teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim
uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom
powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Oto
Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Jezus uczy miłości doskonałej, która obejmuje każdego człowieka, nawet
wrogów: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy
was oczerniają (Łk 6, 27n). Taki rodzaj miłości jest naśladowaniem Boga Ojca,
który jest dobry dla niewdzięcznych i złych (Łk 6, 35).
Przykład takiej miłości dał Jezus, szczególnie w czasie swojej męki. Do Judasza, który Go zdradza mówi: Przyjacielu, po coś przyszedł? (Mt 26, 50). Na
krzyżu modli się za wszystkich wrogów, oprawców i prosi Ojca o przebaczenie
ich zbrodni; a nawet usprawiedliwia ich nieświadomość: Ojcze, przebacz im,
bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34). Co więcej, umiera z miłości do grzeszników: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Św. Paweł napisze: Chrystus bowiem umarł za nas,
jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A
[nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby
się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to,
że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5, 6-8).
Jaki aspekt, cecha miłości jest mi najbliższa? A jaka najdalsza? Dla jakich ludzi
nie ma jeszcze miejsca w moim sercu? Kto dziś jest moim największym wrogiem? Czy doświadczam na co dzień dotyku miłości Jezusa? Czy tęsknię za
czułością i jestem czuły wobec siebie? Czy potrafię dotknąć drugiego człowieka w sposób czuły? Czy jestem jak oliwa, balsam na rany moich bliźnich czy
raczej kimś, kto je zadaje?
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NIEDZIELA 19 maja 2019.
Za † Gizelę przybytek w 6. rocznicę śmierci.
Z okazji 25. urodzin Karoliny Chrobok z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego.
TE DEUM
W intencji ubiegłorocznych dzieci I komunijnych.
W intencji Natalii Lipki z okazji 90. urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny.
TE DEUM
Za †† z rodziny Matyasik.

Poniedziałek 20 maja 2019.
Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów.
Za †† Józefa Watychowicza w kolejną rocznicę śmierci, oraz za †† Aleksandrę Maciuga
i Elfrydę Kubiczek.
Za † Barbarę Karin Kowalską w 2. rocznicę śmierci.

Wtorek 21 maja 2019.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Z okazji 93. urodzin Anieli Drendy jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie.
1. Za † Waldemara Kaczyńskiego od Dariusza Walens z Dominiką.
2. Za † Cecylię Lipę w 30. dzień po śmierci.

Środa 22 maja 2019.
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Za † brata Stanisława Mierzwę w 41. rocznicę śmierci.
Za † Zofię Cyganik w 30. dzień po śmierci.
Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.
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Za † Tadeusza Ryla - od Urszuli z rodziną.
Za † Barbarę Miłoszewską.
1. Za † Waldemara Kaczyńskiego od teściowej Alfredy Nabiałek.
2. Za † Józefa Leśniaka w 15. rocz. śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
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Czwartek 23 maja 2019.

Piątek 24 maja 2019.
W intencji Jerzego Nowaka z okazji urodzin.
Za †† Gizelę Przybytek i Antoniego Kaduka.
Za † Gertrudę Lenart w kolejną rocznicę śmierci.

Sobota 25 maja 2019.
700
800
1800
7

00

Za †† brata Rajmunda Grzelaka w kolejną rocznicę śmierci oraz dziadków Gertrudę i
Franciszka.
1. W intencji solenizantek Zofii Jopek i Stanisławy Petryk do Opatrzności Bożej za
wstawiennictwem NMP z prośbą o zdrowie, błog. Boże na dalsze lata, łaskę wiary,
dary Ducha Św. i opiekę św. Franciszka.
2. W int. Marii Żarów z okazji 81. rocznicy urodzin jako podziękowanie Bogu za dar
życia oraz za opiekę Matce Bożej i św. Józefowi.
Za † Stefana Sprusa w 1. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA 26 maja 2019.
Za † Gerarda Kozubka.

NIEDZIELA 26 maja 2019.
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Za † Gerarda Kozubka.
Za † Mariana Żaka w 30. dzień po śmierci - od siostrzenicy i siostry z rodziną.
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Za † Jolantę Roniker Kosiec i † męża Franciszka.
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CHRZTY: Oliver Czyż, Jan Misz
Za †† rodziców Krystynę i Ericha Kulawików oraz za †† Różę, Helenę i Kazimierza Nowackich.

Nabożeństwa majowe
Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku. Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na
przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym,
który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do
udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym
zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty i niósł je
do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W
roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po raz
pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza (+ 1595)
czytamy, że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi
pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci oprócz kwiatów - także duchowych ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677-1709) w
maju gromadzili się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i
składaniem duchowych wyrzeczeń. Jednakże za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w
Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył
się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W
roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Co więcej,
rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w
słynnym kościele zakonu Al Gesu mimo, że zakon wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony przez papieża Klemensa XIV w roku 1773. Odprawiał on również nabożeństwo
majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację
Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego - na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej
Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX.

