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Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz.

16 30.

Wczoraj przypadało wspomnienie sw. Krzysztofa – patrona
kierowcow w związku z tym dzis po Mszach sw. udzielac będziemy
uroczystego błogosławienstwa kierowcom oraz ich pojazdom.
W sobotę rozpoczął się miesiąc sierpień. Dla chcących podjąć się
dzieła abstynencji od alkoholu przy bocznym ołtarzu została wyłozona
księga trzezwosci.
W przyszłą niedzielę 2 sierpnia przypada odpust Porcjunkuli.
Tego dnia kazdy moze uzyskac odpust zupełny za nawiedzenie koscioła
parafialnego i odmowienie modlitw: Ojcze nasz, Zdrowas Maryjo, Wierzę
z Boga oraz pozostając w wolności od grzechu ciężkiego.
Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę
9 sierpnia.

NIEDZIELA 26 lipca 2015.
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Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni
we wtorek po Mszy sw. razem z Odnową w Duchu Św., w czwartek o 1530
razem z Arcybractwem i w sobotę od 1700 cicha adoracja. Zapraszamy.
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na pokrycie bieżących
rachunkow naszej parafii. Dziękujemy za kazdą ofiarę składaną w kosciele,
czy bezposrednio wpłacaną na parafialne konto. Kolekta przyszłej niedzieli
na Wydział Teologiczny UŚ.
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Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, są
Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
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Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela
swego błogosławienstwa.
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Szczęść Boże!
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W intencji Hanny Olszewskiej z okazji imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski
polecając siebie i swoją rodzinę Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej.
1. W intencji Leszka Figury z okazji 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od żony i córek z rodzinami.
TE DEUM
2. W intencji Ks. Henryka Nowary z okazji urodzin.
Za †† Krystynę Műller w 1. rocz. śmierci, męża Maksymiliana i rodziców z obu stron.
ROCZKI: Hanna Lisoń
Do Bożej Opatrzności w intencji nowo ochrzczonej Dominiki Cebulskiej, jej rodziców i
chrzestnych oraz za ich babcię i dziadka z okazji 25-cio lecia małżeństwa.
TE DEUM
Za † Bronisławę Kukułę w 1. rocz. śmierci – od męża i dzieci z rodzinami.
Poniedziałek 27 lipca 2015.
Za † Augusta Czajerka w 1. rocz. śmierci.
Za †† Damiana Sobczaka i jego mamę Renatę.
Wtorek 28 lipca 2015.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców i za †† Martę i Teodora
Horaków, Czesława, Krzysztofa i za †† rodzeństwo.
Za †† Marię Buglę, Jana Kocura i rodziców, Stanisława Miętkę, rodzeństwo i rodziców
Stanisława i Krystynę Liszewskich.
Środa 29 lipca 2015.
Za Parafian.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i
podziękowań; - W intencji Filipa z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia; - W int. Justyny i Ryszarda o Boże
błogosławieństwo w małżeństwie; - Za †† Kazimierza, Olgę, Michała i Andrzeja;
- Za † Marię Leszczyńską w 30. dzień po śmierci – od lok. z ul. Dąbrowskiego 31,33 i 35;
- Za †† Kazimierza w 20. rocz. śmierci oraz Olgę, Michała i Andrzeja.
Czwartek 30 lipca 2015
Za †† Tomasza Limańskiego w 2. rocz. śmierci, Marię Kluz w 6. Rocz. śmierci oraz
krewnych z rodzin Limańskich i Kluzów.
Za †† Anielę, Franciszka i Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę Zając
i za †† z rodzin: Filuś i Pustelnik.
Piątek 31 lipca 2015.
Za †† męża Bolesława, Konstancję i Stanisława Szmajdów, rodziców Stanisława i Teklę,
braci Jana i Mieczysława Sikorów i dysze w czyśćcu cierpiące.
W intencji Zofii Pacek z okazji 85. rocz. urodzin.
TE DEUM
Sobota 1 sierpnia 2015.
Za †† rodziców Elżbietę i Jana Rybarzy, Jadwigę i Jana Gaczyńskich i pokrew. z obu stron.
Za † męża Tomasza Bąka w 3. rocz. śmierci.
NIEDZIELA 2 sierpnia a 2015.
Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania do Arcybractwa.
Za Parafian.

1100 Za †† Franciszkę Dziadek, jej męża Franciszka i za †† z rodziny.
1230 Z okazji 70. rocz. urodzin Zofii z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.

TE DEUM

1700 Z okazji 1. rocz. ślubu Weroniki i Mateusza Machnio z podzięk. za otrzymane laski z prośbą

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla małżonków i córki Lilii.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
Rok liturgiczny: B

26.07. 2015 r.

XVII Niedziela Zwykła
(J 6, 1-15)
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim
wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus
wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy
schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: "Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?" A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.

W TYM TYGODNIU PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY:
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

- wspomnienie dow. św. Sarbeliusza Mahklufa;
- wspomnienie św. Marty;
- wspomnienie dow. św. Piotra Chryzologa;
- wspomnienie św. Ignacego z Loyoli;
- wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego.

Za tydzień można uzyskać

odpust porcjunkuli
warunki odpustu:






nawiedzenie kościoła parafialnego
modlitwa w intencjach ojca świętego: ojcze nasz, zdrowaś , wierzę
w boga,
wolność od przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu ciężkiego

ODPUST PORCJUNKULI
U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI
wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek
benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą. Pierwotny tytuł tego kościoła brzmiał Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Według bowiem podania kapliczkę mieli
ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z
grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie. Nazwę Matki
Bożej Anielskiej prawdopodobnie nadał świątyni św. Franciszek z Asyżu. Legenda głosi,
że słyszano często nad kapliczką głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę. Na początku
XIII w. kapliczka znajdowała się w stanie ruiny. Odbudował ją św. Franciszek zimą
1207/1208 roku i tu zamieszkał. Tu również w roku 1208 lub 1209 w uroczystość św. Macieja Apostoła
(wtedy było to 24 lutego) Franciszek wysłuchał Mszy św. i usłyszał słowa Ewangelii: "Idźcie i głoście: Bliskie
już jest królestwo niebieskie. (...) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani
miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski"
Franciszek wziął te słowa do siebie jako nakaz Chrystusa. Zdjął swoje odzienie, nałożył na siebie
habit, przepasał się sznurem, udał się do kościoła parafialnego św. Jerzego w Asyżu i zaczął na placu nauczać.
Jeszcze w tym samym roku zgłosili się do niego pierwsi towarzysze: Bernard z Quinvalle i Piotr z Katanii,
późniejszy brat Egidiusz. Obaj zamieszkali wraz z Franciszkiem przy kościółku Matki Bożej Anielskiej. Kiedy
zebrało się już 12 uczniów Franciszka, nazwali się braćmi mniejszymi. Za cel obrali sobie życie pokutne i
głoszenie Chrystusa, nawoływanie do pokuty i zmiany życia.
W roku 1211 benedyktyni z góry Subasio odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom kaplicę i miejsce przy niej, na którym ci wybudowali sobie ubogie szałasy. Porcjunkula stała się w ten sposób domem macierzystym zakonu św. Franciszka. Tu również schroniła się św. Klara z Offreduccio. W Niedzielę Palmową
28 marca 1212 r. odbyły się jej obłóczyny. Tak powstał II zakon (klarysek) pod pierwotną nazwą "Ubogich
Pań". Niebawem w ślady św. Klary poszła jej siostra, św. Agnieszka. Zamieszkały one
tymczasowo u benedyktynek w pobliżu Bastii, zanim św. Franciszek nie wystawił dla
nich klasztorku przy kościele św. Damiana. Franciszek zakończył swoje życie przy kościele Matki Bożej Anielskiej w 1226 roku. 11 kwietnia 1909 roku św. Pius X podniósł
kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu do godności bazyliki patriarchalnej i papieskiej.
Nazwa Porcjunkula również była znana już za czasów św. Franciszka i być może przez
niego została wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część.
Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała, jak również do posesji
przy niej leżącej, także niewielkiej.
Ikona Matki Bożej - Królowej Aniołów Maryja jako Matka Boża jest Królową
także aniołów. Już Ewangelie zdają się wskazywać na służebną rolę aniołów wobec Maryi: tak jest w scenie
zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma
uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu. Ten sam anioł zawiadamia Józefa o śmierci Heroda. Pod wezwaniem Królowej Aniołów istnieją trzy zakony żeńskie. W roku 1864 zostało we Francji założone arcybractwo
Matki Bożej Anielskiej, mające za cel oddawać cześć Maryi jako Królowej nieba. Wezwanie "Królowo Aniołów, módl się za nami" zostało włączone do Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod tym wezwaniem, zwłaszcza wystawionych przez synów duchowych i córki św. Franciszka Serafickiego.
Święty Franciszek przed obliczem Chrystusa i Jego Matki W 1216 roku św. Franciszkowi objawił
się Pan Jezus, obiecując zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii
świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża Honoriusza
III. Początkowo można go było zyskać jedynie między wieczorem dnia 1 sierpnia a wieczorem dnia 2 sierpnia.
W 1480 r. Sykstus VI rozciągnął ten przywilej na wszystkie kościoły I i II Zakonu Franciszkańskiego, ale
tylko dla samych zakonników. W 1622 r. Grzegorz XV objął nim także wszystkich świeckich. Z czasem kolejni papieże potwierdzali ten przywilej. Źródło: www.brewiarz.czytelnie.pl

