Ogłoszenia Parafialne

30.07.2017r.

Zapraszamy dziś o godz. 1630 na niedzielne nieszpory .
W środę rozpoczyna się miesiąc sierpień. Dla chcących podjąć się
dzieła abstynencji od alkoholu przy bocznym ołtarzu została wyłozona
księga trzezwosci.
We czwartek 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 wolnosci od grzechu cięzkiego.
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.

W tym tygodni przypada I czwartek, piątek i I sobota nowego
miesiąca, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę
11 sierpnia.
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni
w tym tygodniu we wtorek po Mszy sw wieczornej razem z Odnową w
Duchu Św., w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem Najswiętszego Śerca
Pana Jezusa., w piątek o godz. 2000 dla zapracowanych, w sobotę od 1700
cicha adoracja. Zapraszamy.
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na remonty i inwestycje w naszej
swiątyni. Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny UŚ.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, są
Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela
swego błogosławienstwa.
Ponieważ w minioną środę przypadało wspomnienie św.
Krzysztofa – patrona kierowcow w związku z tym dzis po Mszach sw.
udzielac będziemy uroczystego błogosławienstwa kierowcom oraz ich
pojazdom.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

30.07. 2017 r.

Rok liturgiczny: A

XVII Niedziela Zwykła
(J 6, 1-15)
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego.
Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla 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: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to,
wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby
każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest
tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to
jest dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym;
podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili,
rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali
więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli
przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
Oto słowo Pańskie
KOMENTARZ NA DZIŚ
Po spożyciu chleba Jezus nakazuje zebrać resztki. Nic nie może się
zmarnować. Każdy kawałek chleba jest ważny. Dzisiejsza Ewangelia nie należy
do łatwych. Jej przesłanie jest niezwykle głębokie i pouczające. Nie możemy
zapomnieć, że to Jezus jest Dawcą chleba, że tylko On daje Chleb życia
wiecznego. Pytajmy dziś siebie:
-czy szanuję każdy kawałek codziennego chleba, o który zresztą proszę
w modlitwie Ojcze nasz?
- czy nie marnuję lub nie pozwalam by się marnowało jedzenie?
- jak odnoszę się do Eucharystii?
- Czy przyjmuję Ciało Jezusa z szacunkiem i miłością?
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NIEDZIELA 29 lipca 2018.
Za † Stefanię Baluś od Ali Kopernik i cioci Kazimiery Baluś.
Za †† Marię i Leona Bukatowiczów oraz najbliższych z rodziny Bukatowicz
i Jarosz..
Za †† rodziców Krystynę i Maksymiliana Műller oraz śp. Reginę, Felicję
i Wacława Furmaniak
CHRZTY: Daniel Kor sak, Zofia Sur miak, Natalia Pożoga, Filip Kr aczla,
Maja Kraczla, Michał Madejek
ROCZKI: Dominik Siwek
Za † Janka Kuczerę od chóru „Niebieskie chusteczki” i członków Koła
Niewiadomych w Chorzowie. Oraz Za †† członków koła

Poniedziałek 30 lipca 2018.

7
Za † Renatę Gońską - 8 miesięcy po śmierci, oraz za †† rodziców i teściów.
1800 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelnik, Marię Krannich, Weronikę
i Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów.

Wtorek 31 lipca 2018.

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców .
1800 Z ok. 70 rocznicy urodzin Danuty Alszer z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej
rodziny.
00

Środa 1 sierpnia 2018.

7
Za † Holgera Schön.
1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
próśb i podziękowań;
- Za † Stefanię Baluś - od lokatorów z ulicy Kopernika 8;
- Za † Mieczysława Góreckiego w 30 dni po śmierci;
- Za † męża Henryka – 6 miesięcy po śmierci oraz siostrę Ritę i szwagierkę
Marię w rocznicę śmierci.
00

Czwartek 2 sierpnia 2018.

7
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
1700 Za † Franciszkę Dziadek †† pokrewieństwo z rodzin Dziadek, Lubos,
Kaduk, Wilk, Czempiel, za † Stefanię Baluś i Gizelę Przybytek.
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Piątek 3 sierpnia 2018.

Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających
oraz za rodziny naszej parafii.
Za † syna Adama Gubasa w 7 rocznicę śmierci o radość wieczną.

Sobota 4 sierpnia 2018.

Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących
i †† członków Żywego Różańca.
Ślub Michał Stępień i Barbara Teda.
Za † męża Czesława Szewczyka w 25 r. śmierci, siostrę Wandę i Irenę,
za †† rodziców Agnieszkę i Ludwika Gromadzkich.
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NIEDZIELA 5 sierpnia 2018.
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana
Jezusa oraz o rozwój duchowy i liczebny wspólnoty.
Z ok. 55 rocznicy ślubu Henryka i Elżbiety Klosów z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM
Z ok. urodzin Zbigniewa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej na
każdy dzień.
Za † Małgorzatę Marniok w 2 r. śmierci.
Za † siostrę Wojciechę w kolejną rocznicę śmierci.

Akt wynagrodzenia Najświętszej Maryi Pannie za zniewagi
wobec Jej Niepokalanego Serca
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko
Boga i Matko nasza, Maryjo!
Zwróć swe przepełnione miłością
oczy na nas, biednych grzeszników, którzy wśród rozlicznych udręk i doświadczeń zmuszeni jesteśmy wysłuchiwać złorzeczeń i obelg wypowiadanych przeciw
Twojemu Niepokalanemu Sercu. O jak te
bezbożne głosy nie tylko obrażają Ciebie,
Niepokalana Dziewico, ale jednocześnie
znieważają nieskończony Majestat Ojca i
Jednorodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Pobudzają one Najwyższą Sprawiedliwość do gniewu i wymierzenia surowej
kary.
Mimo własnej nędzy i nieudolności
chcemy uczynić wszystko, by położyć
kres tym obelgom i bluźnierstwom. Pragniemy, nasza Najświętsza Matko, Ciebie
czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem od nas Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kochamy, uczynimy wszystko, co tylko będzie w naszej mocy, abyś

