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Czcicieli św. Rity zapraszamy dziś na nabożeństwo ku jej czci
po mszy św. o godz. 1700. Wyjątkowo nie będzie dziś nieszporów
niedzielnych o 1630.
W czwartek 26 lipca swoje urodziny przeżywa nasz wikariusz ks.
Henryk, Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona we wtorek
o godz. 1700, serdecznie zapraszamy.
25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa patrona
kierowcow, dlatego w przyszłą niedzielę po Mszach sw będzie udzielane
błogosławienstwo kierowcom i przyprowadzonym pojazdom.
Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 19 sierpnia.
Z naszej wspolnoty wyruszymy jak zawsze pieszo, a dla parafianek, ktorym
siły i wiek juz na to nie pozwalają zorganizujemy przejazd autokarem.
Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w kancelarii. Koszt – 10
zł.
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień
kolekta przeznaczona będzie na biezące rachunki naszej parafii.
Wychodząc z koscioła mozemy dzis wesprzec siostrę Izabelę z Kamerunu.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest
Mały Gość; są Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św.
Antoniego.
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela
swego błogosławienstwa.

MODLITWA KIEROWCY
Boże,
daj mi pewną rękę i bystre oko,
abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.
Nie pozwól Dawco życia,
bym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa,
a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.
Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata
i radości Twojej łaski towarzyszyły mi na zawsze.
Amen

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
Rok liturgiczny: B

22.07. 2018 r.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
(Mk 6,30-34)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że
nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast,
a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
Oto Słowo Pańskie.

Posłuszni głosowi Dobrego Pasterza, naszego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa, zbieramy się przy ołtarzu dla ponowienia Jego Ofiary Ciała
i Krwi. Pragniemy się tutaj posilić najpierw słowem Bożym, które
w obecnym okresie posoborowym tak obficie jest dla nas kierowane. Nie
wolno nam jednak zapomnieć o tym, że Chrystus zaprasza nas również
do udziału w uczcie eucharystycznej, przez co dokonuje się dopiero
pełne uczestnictwo w Ofierze Mszy świętej. Wymaga to jednak z naszej
stromy szczególnego przygotowania serca. Jeśli sumienie nasze obciąża
poważna wina moralna, musimy najpierw oczyścić się w sakramencie
pokuty. Gdy zaś tylko powszednie przewinienia, wystarcza akt żalu
i chęć podjęcia lepszego postępowania.

W tym tygodniu:
- poniedziałek
- wtorek - środa - środa - czwartek - sobota 

święto św. Brygidy, patronki Europy;
wspom. Św. Kingi;
święto św. Jakuba, Apostoła;
wspom. dow. św. Krzysztofa;
wspom. św. Joachima i Anny, rodziców NMP;
wspom. dow. Św. Charbela Mahklufa;

W przyszłą niedzielę po mszach błogosławienie pojazdów i kierowców

NIEDZIELA 22 lipca 2018.

700 Za † Helenę Wojdę od siostry Teresy z Wernerem i rodziny z Niemiec.
900 Z okazji 50 urodzin Arkadiusza z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie.

00

7

1800

TE DEUM

1100 Z okazji rocznicy ślubu Katarzyny i Roberta Ciupów z prośbą o Boże błog.
I opiekę Matki Bożej.
30
12 W intencji Antosia Smolińskiego z okazji 1 roku życia z podziękowaniem
za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
1700 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.

Poniedziałek 23 lipca 2018.

700 Za † Mieczysława Kapustę - od rodziny Burakowskich i Bołoz.
1800 Za śp. męża Piotra Olkisa w rocznicę śmierci, za †† rodziców Antoniego
i Agnieszkę oraz †† teściów Andrzeja i Władysławę.
00

7

1800

Wtorek 24 lipca 2018.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za †† Martę
i Franciszka Białek.
Za †† Jadwigę i Alberta Mały.

Środa 25 lipca 2018.

700 W intencji Filipa Adamoszka z ok. 17 rocznicy urodzin z podziękowaniem
za odebrane łaski z prośbą o dalsze prowadzenie, Boże błogosławieństwo
i dary Ducha św.
1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
intencji próśb i podziękowań;
- Za †† Agnieszkę i jej syna Sylwestra Gronau, rodziców Gertrudę
i Władysława Gronau, Annę i Franciszka Rogocz oraz Krystynę Rybarczyk
i Edwarda Gronau,
- Za † Helenę Wojdę w 30 dzień po śmierci.
00

Czwartek 26 lipca 2018.

7 Za parafian.
1700 W intencji ks. Henryka Nowary z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św.
Antoniego.

Piątek 27 lipca 2018.

700 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anieli Wróbel z okazji 80 r.
urodzin. TE DEUM
00
18 Za † Józefa Wojcieszaka w 35 r. śmierci oraz za †† pokrewieństwo z obu
stron.

00

Sobota 28 lipca 2018.
Za † ojca Bernarda Kowalczyka w 4 r. śmierci od syna Ryszarda z Ireną i
córki Zofii.
W intencji Macieja Onderki z ok. 50 urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i
opiekę Matki Bożej dla jubilata i całej rodziny. TE DEUM

NIEDZIELA 29 lipca 2018.

7 Za † Stefanię Baluś - od Ali Kopernik i cioci Kazimiery Baluś.
900 Za †† Marię i Leona Bukatowiczów oraz najbliższych z rodziny
Bukatowicz.
00
11 Za †† rodziców Krystynę i Maksymiliana Műller oraz śp. Reginę i Felicję
Furmaniak.
1230 CHRZTY: Daniel Kor sak, Zofia Sur miak, Natalia Pożoga, Filip
Kraczla, Maja Kraczla
ROCZKI: Dominik Siwek
1700 Za † Janka Kuczerę od chóru „Niebieskie chusteczki” i członków Koła
Niewiadomych w Chorzowie oraz za †† członków koła.
Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i
oznacza tyle, co "niosący Chrystusa". Św. Krzysztof pochodził z
Malej Azji, z prowincji rzymskiej Licji, i tam poniósł śmierć
męczeńska za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Z
powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie
można przytoczyć Złotą Legendę bł. Jakuba z V arazze.
Według niej pierwotne imię św. Krzysztofa miało brzmieć
Reprobus (Odrażajacy), gdyż miał mieć głowę podobna do głowy
psa. Za to wyróżniał się niezwykłą silą. Postanowił przeto oddać
się na służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył wiec
najpierw królowi swojej krainy. Kiedyś przekonał się, że król ten
bardzo boi się szatana. Wtedy zaczął służyć szatanowi. Pewnego
dnia przekonał się jednak, ze szatan boi się imienia Chrystusa. To
wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ów Chrystus, którego boi się
szatan. W taki to sposób opuścił służbę u szatana i poszedł w
służbę do Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i
przyjął Chrzest św.
Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi,
postanowił zamieszkać nad rzeką Jordan, w miejscu, gdzie woda
była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach
pielgrzymów idących ze Wschodu do Ziemi Świętej. Pewnej nocy
usłyszał głos dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona,
poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż zdawało mu się, ze zapadnie się w ziemie.
Zawołał: "Kto jesteś, dziecię?". Otrzymał odpowiedz: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając
Mnie, dźwigasz cały świat". Miał mu wtedy Pan Jezus zapowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Pan
Jezus, po przyjęciu przez Krzysztofa Chrztu św., miał mu przywrócić wygląd ludzki.
Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla wielkiej liczby malowideł i rzeźb
św. Krzysztofa. Tradycja nadała Reprobusowi tytuł "Krzysztofa" czyli "nosiciela
Chrystusa" (Christoforos). Św. Krzysztof jest czczony jako patron podróżnych, pielgrzymów,
przewodników, flisaków, marynarzy i kierowców.

