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Dziś odbywa się stanowa pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich. Z naszej wspolnoty pątniczki wyruszyły pieszo oraz autokarem. Powrotu pieszej grupy spodziewamy się około godz. 1800.
Zapraszamy na nieszpory niedzielne dzis o 1630.
We środę 22 sierpnia zapraszamy na Wieczór św. Rity Rozpoczniemy go Mszą sw. o godz. 1800, potem nabozenstwo z oddaniem czci
relikwiom sw. Rity.
W przyszłą niedzielę 26 sierpnia przypada Uroczystość NMP
Częstochowskiej.
W związku z chorzowską pielgrzymką do Częstochowy serdecznie zapraszamy wszystkich Chorzowian na wspólną Mszę św. o godz.
1100 przed obrazem Jasnogórskim 29 sierpnia. Po Mszy św. odprawimy drogę krzyżową na wałach. Zapisy na autokar w kancelarii parafii św. Jadwigi. Koszt 30 zł. Wyjazd o godz. 800.
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni w tym tygodniu w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem
NŚPJ, w piątek o godz. 2000 oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. Zapraszamy.
Dziękujemy za złożone dzis ofiary na pokrycie biezących rachunkow parafii. Za tydzien kolekta na potrzeby parafii. Bog Zapłac
za kazdą ofiarę.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, są
Misyjne Drogi; oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Wszystkim, ktorzy przezywają swoje urlopy i wakacje zyczymy
dobrego wypoczynku. Tym ktorzy pracują potrzebnych łask, a na nowo rozpoczęty tydzien niech nam wszystkim Bog udziela swego błogosławienstwa.
Szczęść Boże!
Święci o Eucharystii
Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z głodu obok suto zastawionego
stołu. (św. Jan Maria Vianney)

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
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Rok liturgiczny: B

XX Niedziela Zwykła
(J 6, 51-58)
Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam,
jest moje Ciało, wydane za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?". Rzekł do nich
Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała
Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w
dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest
prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we
Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten,
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił
– nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". Oto Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Żydzi słuchający mowy eucharystycznej Jezusa nie mogą zrozumieć, jak
można spożywać Jego ciało. Myślą czysto po ludzku. Nie potrafią otworzyć się
na tajemnicę. Przyjmują tylko to, co zgadza się z ich wyobrażeniami i schematami myślowymi.
Można by się tu dopatrzyć swoistej racjonalizacji wiary, czyli postawy przyjmującej tylko to, co daje się ująć rozumem. Taka postawa zamyka Boga w granicach ludzkiej racjonalności. Jednak Bóg zamknięty w takich kategoriach
przestaje być Bogiem żywym. W najlepszym razie jest jakimś bladym odbiciem tego, kim jest rzeczywiście. Na ile moje nastawienia i wyobrażenia przeszkadzają mi w spotkaniu z Jezusem? Czy jestem gotów na to, by Bóg mnie
zaskoczył?
Podczas przyjęcia Eucharystii dochodzi do niezwykłego wydarzenia. Nie tyle
my przyswajamy sobie Eucharystię jak zwykły po¬karm, ile Eucharystia, żywy
Pan, przemienia nas w swoje Ciało. Stajemy się w ten sposób żywymi członkami Jego mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Czy przyjmuję Komunię świętą z wiarą, że w ten sposób jednoczę się z Panem, który dla mnie stał się człowiekiem?

XX Niedziela Zwykła - 19 sierpnia 2018.
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Z okazji urodzin córki Aliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, potrzebne zdrowie dla solenizantki i całej rodziny.
Za † mamę Elżbietę Sieradzką.
W intencji p. organisty Bolesława Dullka o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo świętych szczególnie św. Antoniego i św. Cecylii z okazji imienin.
Za † męża Stanisława Wilusza oraz za †† rodziców Lidię i Jerzego Grosów.
Za † żonę Łucję Skop w 2 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 20 sierpnia 2018.
Za † Mieczysława Góreckiego, †† lokatorów z ul. Dąbrowskiego 31-33-35.
Za † męża Mariana Wcisło w kolejną rocznicę śmierci †† rodziców, teściów i brata
Piotra z żoną.

Wtorek 21 sierpnia 2018.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za † Wandę Wieczniak.

Środa 22 sierpnia 2018.
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Za † Stefanię Baluś - od Stefana i Zofii Baluś.
Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.
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Za † Annę Haberlę w 1 rocznicę śmierci na pamiątkę urodzin oraz za † męża Andrzeja.
Za † Gizelę Benek w 1 r. śmierci i męża Rudolfa.
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Czwartek 23 sierpnia 2018.
Święto św. Bartłomieja - Piątek 24 sierpnia 2018.
W intencji rodziny Różalskich z podziękowaniem za odebrane łaski.

Sobota 25 sierpnia 2018.
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Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Boskiej w intencji solenizantek Teresy Zalewskiej i Reginy Szmajdy z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata, łaskę wiary, dary Ducha Świętego i opiekę św. Franciszka.
Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. siostry Faustyna za †† Zofię i Józefa
Wilków, Zofię, Włodzimierza, Kazimierza, Tadeusza i Emila Piotrowskich oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.

XXI Niedziela Zwykła - 26 sierpnia 2018.
Za † Helenę Wojdę - od siostrzenicy Oli i Przemka z dziećmi.
Za parafian.
Z okazji urodzin mamy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dary Ducha św. opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.
CHRZTY: Oliwier Łodyga, Barbara Frey, Emilia Gasz, Milena Krywosz, Lena Wandzioch, Emilia Cebulska, Maciej Bendlin.
ROCZKI: Barbara Galilejczyk, Jakub Dworaczek.
Z okazji 35 r. ślubu Ewy i Wojciecha Siejów z podziękowaniem za odebrane łaski z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Rity
i św. Antoniego.
TE DEUM

Papież Franciszek o Eucharystii
Dla nas, chrześcijan, podstawowe znaczenie ma zrozumienie wartości i sensu Mszy
Świętej, aby coraz pełniej przeżywać naszą relację z Bogiem.
Nie możemy zapomnieć o wielkiej liczbie chrześcijan, którzy na całym świecie na przestrzeni dwóch tysięcy lat historii stawiali opór, aż po śmierć, aby bronić Eucharystii
oraz o tych, którzy także dzisiaj narażają swe życie, aby uczestniczyć w niedzielnej
Mszy św. W roku 304, podczas prześladowań Dioklecjana, grupa chrześcijan z Afryki
Północnej została zaskoczona podczas sprawowania Mszy św. w jednym z domów i
aresztowana. Prokonsul rzymski zapytał ich dlaczego to uczynili, wiedząc, że jest to
absolutnie zabronione. Odpowiedzieli: "bez niedzieli nie możemy żyć", co miało znaczyć - nie możemy żyć, nasze chrześcijańskie życie zamarłoby, gdybyśmy nie mogli
sprawować Eucharystii.
Istotnie Jezus powiedział swoim uczniom: " Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 53-54).
Ci północnoafrykańscy chrześcijanie zostali zabici, z powodu Eucharystii. Zostawili
nam świadectwo, że można wyrzec się życia ziemskiego z powodu Eucharystii, ponieważ daje nam ona życie wieczne, czyniąc nas uczestnikami zwycięstwa Chrystusa nad
śmiercią. Świadectwo to jest wyzwaniem dla nas wszystkich i domaga się odpowiedzi
na pytanie, co dla każdego z nas oznacza udział w ofierze Mszy św. i przystępowanie
do Stołu Pańskiego. Czy szukamy tego źródła "wody wytryskającej", by mieć życie
wieczne? Czyniącej z naszego życia duchową ofiarą uwielbienia i dziękczynienia, sprawiającą że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie? To jest najgłębszy sens Świętej Eucharystii, która oznacza "dziękczynienie": dziękczynienie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, który nas ogarnia i przemienia w swojej komunii miłości.
Co możemy odpowiedzieć tym, którzy twierdzą, że nie ma potrzeby chodzenia na
Mszę św., nawet w niedziele, bo ważne jest, aby dobrze żyć, kochać innych? To prawda, że jakość życia chrześcijańskiego mierzy się zdolnością do miłości, jak Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali” (J 13,35). Jakże jednak możemy praktykować Ewangelię, nie czerpiąc niezbędnej do tego energii, w każdą niedzielę, jedna po drugiej w niewyczerpalnym źródle
Eucharystii? Nie idziemy na Mszę świętą, aby dać coś Bogu, ale aby otrzymać od Niego
to, czego naprawdę potrzebujemy. Przypomina o tym modlitwa Kościoła, zwracająca
się do Boga w następujący sposób: „Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny
pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia” (Mszał Rzymski, Prefacja zwykła IV).

