Ogłoszenia Parafialne

2.06.2019r.

W dzisiejszą Niedzielę przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zapraszamy na nieszpory o godz. 1630.
W tym tygodniu w liturgii przypada I Czwarte, I Piątek i I Sobota
miesiąca W środę o godz. 1930 spotkanie Kręgu Biblijnego.
W Sobotę po Mszy św. o godz. 700 spotkanie członków Żywego Różańca.
W sobotę wieczorem zapraszamy na modlitewne czuwanie przed
uroczystością Zesłania Ducha Św. Razem Odnową w Duchu Św. i z młodzieżą oazową. Początek o 2000, a zakończenie Mszą św. ok. godz. 2300.
W przyszłą niedzielę w Uroczystość Zesłania Ducha Św. zapraszamy na nasz Rodzinny Festyn u Antonika, Jak co roku przygotowane zostały nagrody, upominki. Dary oraz ofiary na ten cel mozna składac w kancelarii lub bezposrednio na parafialne konto, z dopiskiem festyn.
Gościem specjalny naszego festynu będzie zespół z Ukrainy LUX
MEDIUM ze Lwowa, a tegoroczną gwiazdą wieczoru będzie Zespół Albo i nie z Siemianowic Śląskich.
Pod chórem można nabywać losy na naszą loterię. Główna nagroda
nowoczesny telewizor.
W niedziele 16 czerwca świętować będziemy odpust parafialny ku
czci św. Antoniego. Naszym, tegorocznym kaznodzieją odpustowym
będzie ks. Piotr Brząkalik.
UWAGA SUMA ODPUSTOWA ODPRAWIONA ZOSTANIE O GODZ.
00
12 . Zostało ostatnie wolne miejsce na naszą parafialną pielgrzymkę
do Medziugorje i chorwackich sanktuariów od 10 do 17 lipca 2019.
Zainteresowanych ZAPRASZAMY DO KANCELARII.
Jak co roku, 1 czerwca pod Szybem Prezydent swiętowac będziemy
Dzien Dziecka. Przedstawienia teatralne, animacje, pokazy, dmuchance i
foodtrucki to tylko częsc z zaplanowanych atrakcji.
Szkoła Podstawowa Nr. 10 przy ul. Urbanowicza zaprasza 4 czerwca
na Srodowiskowy Dzien Dziecka. W programie gry i zabawy podworkowe,
konkursy z nagrodami.
Szczegoły tych ogłoszen na afiszach.
Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby archidiecezji, za tydzien
kolekta zbierana przez księdzu na remonty i inwestycje w naszej swiątyni.
Bog Zapłac za kazdy dar.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały
Gość; są Misyjne Drogi takze nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bog udziela swego
błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

2.06. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
(Łk 24,46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem
wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu
pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w
świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Jezus odchodzący do domu Ojca żegna się ze swymi uczniami przekazując
im ostatnie słowa otuchy i gesty miłości. Jego wniebowstąpienie nie jest definitywnym rozstaniem ze swymi uczniami, lecz nową, chwalebną obecnością. W
mocy Ducha Świętego Jezus jest obecny w Kościele w sakramentach świętych i
w Słowie Bożym. W świetle tajemnicy Wniebowstąpienia uczniowie mogą lepiej zrozumieć tryumf Jezusa na ziemi nad władcą tego świata. Jezus jako Pan i
Zbawiciel zasiada w niebieskiej chwale po prawicy Ojca. Jego zbawcze dzieło
całkowicie wypełnione jest miłością do człowieka. Ostatnim Jego gestem na
ziemi jest błogosławieństwo skierowane do każdego z nas. W tym geście Jezus
pragnie pokazać jak bardzo nas kocha i jak bardzo pragnie, abyśmy nasze życie
ziemskie kierowali zawsze do Nieba. Jezus wstępujący do Nieba pokazuje nam,
że nasze życie nie ogranicza się tylko do doczesności, lecz wykracza poza
ziemską rzeczywistość. Stając się naśladowcami i świadkami Jezusa w mocy
Ducha Świętego kierujemy nasze życie ku Niebu. Tylko na takiej drodze całkowitego zaufania Bogu możemy poczuć głęboka radość i spełnienie. Wszystkie
drogi – choćby najwspanialsze i najcudowniejsze – jeśli nie prowadzą do Nieba
są tylko ułudą i pozornym szczęściem. Nasza droga w komunii z Bogiem jest
drogą do wiecznego, niebieskiego Jeruzalem.

Sobota 8 czerwca 2019.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - Niedziela 2 czerwca 2019.
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Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój
duchowy i liczebny dla wspólnoty.
Za † Alicję Danielewska Gabryś w 30 dzień po śmierci - od sąsiadów.
Za † szwagra Piotra Walczaka - na pamiątkę urodzin.
Za † męża Zdzisława Seifa w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, brata
Jerzego, szwagrów Zygmunta i Mieczysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za †† Jadwigę i Zygmunta Grajnerów w kolejną rocznicę śmierci.

Poniedziałek 3 czerwca 2019.
Za † Zofię Cyganik - od Edwarda i Agnieszki Bodzków.
W intencji Marii i Jana Marszałków w kolejna rocznicę ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Za †† męża Andrzeja Kucharskiego w kolejną rocznicę śmierci, Lucjana i Marię Kucharskich oraz ks. Wacława Kucharskiego.

Wtorek 4 czerwca 2019.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za †† dziadków Tomasza i Rozalię, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
1. Za †† Karola Grucę, rodziców z obu stron oraz Jadwigę i Józefa Jaworek.
2. Za †† Janusza Wilczka, jego ojca Henryka i dziadków z obu stron.

Środa 5 czerwca 2019.
Za † męża Augustyna Hatko z okazji 14. rocznicy śmierci oraz †† rodzeństwo.
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, św.
Rity św. Antoniego o łaskę zdrowia i szczęśliwy przebieg operacji dla Jadwigi Dudzik.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i
podziękowań; - Za †† Antoniego Falkusa w 15. rocznicę śmierci, rodziców Łucję i Jerzego Falkusów, Hildegardę i Maksymiliana Buzdygoniów oraz †† z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące; - Za † Agnieszkę Prochownik w 15. rocznicę śmierci; - Za †† męża,
ojca i dziadka Piotra Gorola w 2. rocznicę śmierci.

Czwartek 6 czerwca 2019.
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O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do kapłaństwa.
Za † tatę Emila Dobczyka w 38. rocznicę śmierci, żonę Wiktorię i †† z rodzin Sobieraj,
Dobczyk, syna Tadeusza i synową Urszulę.
1. Za †† Wiesława Gilewskiego w kolejną rocznicę śmierci, Andrzeja, Krystynę, Bronisława i Teodorę Piotrowskich.
2. Za † Alfredę Szlenzok oraz †† lokatorów z ulicy Krzywej 35.

Piątek 7 czerwca 2019.
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1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za
rodziny naszej parafii.
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron.
Za † Renatę Gońską jako pamiątka urodzin.
1. Za †† rodziców Mariannę i Andrzeja Lipianin, brata Władysława Lipianina oraz
dziadków z obu stron.
2. Za †† Andrzeja Romanka, rodziców Romanek i teściów Lisoń.
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Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i †† członków
Żywego Różańca.
Za †† Lucjana Kocela i rodziców z obu stron.
Za † Rudolfa Cupoka.

Uroczystość Zesłania Ducha Św. - Niedziela 9 czerwca 2019.
Za † syna Jarosława Sołtysa na pamiątkę urodzin, †† z rodzin Sołtys, Dziekan, Jarecki.
Za †† męża Mieczysława Graczyka, rodziców z obu stron, †† z rodziny Pietrasik, Graczyk, szwagra Piotra i Michela.
W dniu 18. urodzin wnuka Kacpra z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.
Za †† Dorotę i Tadeusza Piontków, Kazimierę, Bronisława i Aleksandra Szykułów.
Za †† rodziców Helenę i Stanisława Klosków, krewnych z rodzin Kloska i Piekarczyk.

Nowenna do Ducha Św.
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu
poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Duchu Święty Boże, Dawco łask niebieskich, Ty według obietnicy Syna Bożego, a Zbawiciela
naszego Jezusa Chrystusa, dnia pięćdziesiątego po Jego Zmartwychwstaniu zstąpiłeś na Apostołów jako obiecany Pocieszyciel, napełniając ich darami niebieskimi; oddajemy Ci cześć i najgłębszy pokłon i pokornie prosimy: nie wypuszczaj nas nigdy z Twojej świętej opieki. Bądź nam
zawsze niebieskim Pocieszycielem i uświęcaj nas siedmiorakimi darami Twoich łask:
- darem mądrości, abyśmy poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą i nigdy nie przenosili znikomych dóbr doczesnych nad dobra wieczne,
- darem rozumu, który nam daje prawdziwe poznanie prawd wiary,
- darem rady, abyśmy zawsze poznawali i wybierali to, co się Bogu podoba,
- darem mocy, aby nam dał siłę potrzebną do zwyciężenia wszystkich przeszkód na drodze zbawienia,
- darem umiejętności, aby nas prowadził zawsze drogą przykazań Bożych,
- darem pobożności, abyśmy z weselem i radością oddawali się wszystkiemu, czego wymaga
służba Boża,
- darem bojaźni Bożej, abyśmy z synowskiej miłości ku Bogu lękali się obrażać Go jakimkolwiek grzechem i zawsze pamiętali, że grzech jest największym złem na świecie i naraża grzesznika na wieczne potępienie.
Bądź z nami zawsze, Duchu Święty Boże. Napełniaj nas Twoimi darami, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów,
dźwigaj z upadków, rządź nami według Twojej mądrości, jednocz nas zawsze wzajemną
miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie i jedności jako jedna rodzina Boża
i doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy tam z całą rzeszą Aniołów i
świętych składali Ci dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. Amen.

