Ogłoszenia Parafialne
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Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte i przygotowane Triduum Paschalne dziękuję księzom wikarym, szafarzom oraz
słuzbie liturgicznej i koscielnej, pocztom sztandarowym, p. organiscie, chorowi Cantabile, Scholi, Bozym Nutkom oraz wszystkim zaangazowanym
w liturgię, zespołowi charytatywnemu, młodziezy oazowej za zbudowanie
tegorocznego grobu panskiego, wszystkim Parafianom za liczny udział
i wspolną modlitwę, za złozone i przesłane nam zyczenia swiąteczne. Z serca dziękujemy.
Zapraszamy dziś na swiąteczne nieszpory – one konczą obchod Triduum Paschalnego. Po nich Msza sw. o 1700.
Jutro drugi dzień Świąt Zmartwychwstania, Msze św. odprawiamy według
porządku niedzielnego, nie będzie jutro nieszporów. Jutro także 22 dzień miesiąca – Msza św o godz. 1700 w intencji czcicieli św. Rity.
Zewnętrznymi oznakami przezywanego okresu Wielkanocnego są
krzyz z czerwoną stułą, paschał i figura Zmartwychwstałego. Symbole
zmartwychwstania Chrystusa pozostają przy ołtarzu do uroczystosci Zesłania Ducha Swiętego.
Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania znosi w tym tygodniu post
piątkowy.
W środę o godz. 1900 wielkanocne spotkanie Kręgu Biblijnego.
Przyszła Niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna
Tydzien Miłosierdzia.
Dziękujemy za złożone ofiary podczas Triduum – na cele charytatywne, na Bozy Grob, za ofiarowane produkty zywnosciowe dla biednych, za
ofiary na kwiaty, składamy podziękowania za dzisiejszą kolektę na potrzeby naszej parafii. Jutro kolekta na Wydział Teologiczny US i KUL, za tydzien
kolekta na Caritas archidiecezji. Bóg-Zapłać za każdy dar.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy
numer Małego Gościa; jest takze nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Przyjmijcie proszę zyczenia:
Niech Chrystus Zmartwychwstały, który przez swój Krzyż pokonał
grzech i śmierć będzie dla nas Światłem opromieniającym każdą chwilę
naszego życia. Niech trwa jak najdłużej nasze świętowanie pojednania
ludzkości z Bogiem. Niech to pojednanie przenika wszystkie międzyludzkie relacje. Błogosławionych Świąt!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

21.04. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
(J 20,1 - 9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A
kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z
płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z
martwych. Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii
Ewangelia dziś proklamowana zaprasza do tego by "zobaczyć" i "uwierzyć".
Widzimy zatem Marię Magdalenę, która udawszy się do grobu "zobaczyła kamień odsunięty od grobu". Odsłonięty kamień odsłania coś nowego. W rozumieniu Ojców Kościoła, może być to odniesienie do historii patriarchy Jakuba,
który odsunął kamień, aby odsłonić dostęp do wody, która zaspokoiła jego pragnienie i tych, którzy z nim byli. Może to być także symbolizm o zewnętrznym
znaczeniu Pisma, które należy odstawić by człowiek mógł wejść w jego głąb.
Jest to na pewno zaproszenie do przejścia od zewnętrzności do wewnętrzności,
od litery do ducha, od śmierci do życia.
Podobnie Piotr i drugi uczeń, zobaczyli i uwierzyli. Ujrzeli "płótna" i
"chustę". Płótna leżały w grobie nieuporządkowanie, natomiast chusta była oddzielnie zwinięta i położona. Płótna wiążą się ze śmiercią i są odłożone na bok.
Chusta natomiast może być zinterpretowana jak rzecz kogoś, kto jedynie spał w
tym miejscu - jest zatem symbolem życia.
Każdy z nas jest zatem zaproszony by "zobaczyć" i "uwierzyć". Odkrycie, że
Jezus jest żywy i żyjący sprawia, że ludzkie życie nabiera innego sensu i wymiaru. Szczególnym objawieniem osoby żyjącego Pana jest nasza codzienność.
Jezus posługuje się nią, która dzięki temu staje się symbolem Jego obecności.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 21 kwietnia 2019.
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Za † Edwarda Holeczka w 25. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
oraz bratową Adelę.
Za † córkę Ilonę Misiak.
W intencji Janiny i Stanisława Sitków z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny.
TE DEUM
W intencji Felicji Dyrdzik z okazji 90. rocznicy urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB dla solenizantki. TE DEUM
Za †† Mariannę i Pawła Woszczków, Eleonorę i Kazimierza Chmiestów.

Poniedziałek Wielkanocny 22 kwietnia 2019.
Za parafian.
Za † Jana Jamrosa.
Z okazji 30. urodzin Wojciecha Korgiela z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.
Za †† rodziców Helenę i Mariana oraz †† z rodzin Pupar, Nowohoński i Forenc.
W intencji parafian, czcicieli św. Rity w intencji próśb i podziękowań.

Wtorek Wielkanocny 23 kwietnia 2019.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
W intencji Agnieszki z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże
błog. i opiekę Matki Bożej.
1. Za † Patryka Wilka jako pamiątka urodzin.
2. W intencji członków Akcji Katolickiej.

Środa Wielkanocna 24 kwietnia 2019.

Piątek Wielkanocny 26 kwietnia 2019.
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W intencji Krystyny Woisz z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla solenizantki i jej rodziny.
Za † Gerarda Kozubek.
1. Za †† syna Damiana, męża Bogumiła, †† z rodzin Kosytorz, Jakuz.
2. Za †† rodziców Emilię i Alojzego Wilczków, bratową Irenę Wilczek oraz †† z rodzin
Kozub, Szejnowski, Wilczek i Piec.

Sobota Wielkanocna 27 kwietnia 2019.
Za †† rodziców: Elżbietę i Tadeusza Kowalczyków oraz †† z rodziny.
Za † Marię Skop.
W intencji Aleksandry i Przemysława z okazji urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla Jarosława Dubowskiego.

II Niedziela Wielkanocna 28 kwietnia 2019.
Za † Henryka Ostrowskiego.
Za †† rodziców Zofię i Edwarda Skibów, siostrę, brata, bratową oraz pokrewieństwo z
rodzin Skiba i Podsiadło.
W intencji Marianny i Edwarda Baranowskich z ok 45. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków
i całej rodziny.
CHRZTY: Amelia Widera, Rozalia Weiser, Tomasz Galilejczyk ROCZKI: Sara Słomiany, Jagoda Osińska, Błażej Bena
Za †† Helenę i Michała Bryłkowskich, †† pokrewieństwo Bryłkowskich, Budzanów,
Byków i Torańczaków.

Za † Pawła Chęcińskiego w 35. rocznicę śmierci.
1. Z okazji 75. rocznicy urodzin Janiny Sitek jako podziękowanie za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
2. O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Rity, zdrowie, miłość i zgodę
w rodzinach Dudzik, Kempny.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; - Za † ojca Tadeusza Łakomego w 5. rocznicę śmierci oraz † dziadka Tadeusza Gutowskiego w 4. rocznicę śmierci; - Za † męża Edmunda Olszewskiego jako pamiątka urodzin oraz w intencji wnuczki Marty z okazji 15. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla niej i całej rodziny; - Za † Adelajdę Wypchoł
w 1. rocznicę śmierci od siostry i braci z rodzinami; - Za † Stanisława z okazji 2. rocznicy śmierci, rodziców i teściów; - Za †† rodziców: Zofię i Jerzego Cyganków; - W intencji Arkadiusza o łaskę zdrowia, ulgę w cierpieniu i potrzebne łaski. - Z okazji rocznicy
ślubu Brygidy i Józefa Bogaleckich jako podziękowanie za łaski płynące z sakramentu
małżeństwa.

Czwartek Wielkanocny 25 kwietnia 2019.
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Za † bratową Urszulę Dobczyk w 8. rocznicę śmierci, jej męża Tadeusza, †† z rodzin
Błaszczyk, Czaplik, Bziuk.
Za † syna Szymona Laska w 6. rocznicę śmierci.
1. Za † Annę Dziekańską w 2. rocznicę śmierci .
2. Za † Marię Mateusz.

Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał !

