Ogłoszenia Parafialne

30.08.2015r.

Witamy w naszej wspólnocie kleryka piątego roku studiow naszego
seminarium duchownego, Wojciecha Kamińskiego, w ramach formacji
przed swięceniami diakonatu odbywa u nas miesięczny staz katechetyczno
-duszpasterski.
Dobiega końca czas urlopów i wakacji. Zapraszamy serdecznie rodzicow i nauczycieli uczniow szkoł: Gimnazjum nr 10, „Gastronomika” i
„Ekonomika” na Mszę św. inaugurującą nowy rok szkolny i katechetyczny
we wtorek 1 września o godz. godz. 800.
Uczniów ze szkół podstawowych serdecznie zapraszamy w czwartek
na godz. 1700 na Mszę św. szkolną. Dzieciom rozpoczynającym naukę w
szkole zostaną pobłogosławione tornistry i plecaki.
Na czwartkową Mszę św. szkolną zapraszamy co tydzień, zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I Komunii i spowiedzi św.
W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I Sobota nowego
miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Okazja do spowiedzi dla dzieci w czwartek o godz. 1630, a dla młodzieży w piątek przed Mszą sw. młodziezową o godz. 1730. Po Mszy sw. na
swoje spotkanie zaprasza młodziez oazowa.
Chorych parafian z posługa sakramentalną odwiedzimy w sobotę 12
wrzesnia.
W sobotę 5 września w naszej archidiecezji przezywac będziemy
Dzien Modlitw o Uswięcenie Duchowienstwa. Kapłani archidiecezji gromadzą się tego dnia w katowickiej katedrze, serdecznie prosimy Was o pamięc
modlitewną.
W sobotę po przerwie wakacyjnej zapraszamy na spotkania ministrantów i dzieci Maryi. Serdecznie zapraszamy nowych chłopcow i
dziewczynki do tych wspolnot.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 w katedrze katowickiej rozpocznie
się Dzien Wspolnoty Ruchu Swiatło Zycie.
Parafia nasza włącza się w akcję chorzowskiej Strefy Wolontariatu
z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego. Między innymi 1 wrzesnia
od godz. 1100 do 1500 przy ulicy Jagiellonskiej (a w razie niepogody w krypcie naszego koscioła) będzie zorganizowany bazar szkolny, podczas ktorego mozna oddac niepotrzebne podręczniki szkolne, zostanie tez przeprowadzona zbiorka przyborow szkolnych, tornistrow, plecakow dla najubozszych dzieci. Informacje szczegołowe na afiszach i stronie internetowej.
Legion Maryi zaprasza na doroczną pielgrzymkę Legionu do Częstochowy, ktora odbędzie się 12 wrzesnia. Koszt 25 zł. Zapisy w biurze Radia
Maryja przy parafii sw. Jadwigi lub u Pani Celiny Horak.
Ciąg dalszy ogłoszen na stronie poprzedniej.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

30.08. 2015 r.

Rok liturgiczny: B

XXII Niedziela Zwykła
(Mk 7,1-8.14-15.21-23)
Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z
Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi,
to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając
pięść. I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie
kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni
w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych,
lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad
podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej
tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza
pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto Słowo Boże/

Modlitwa na początku roku szkolnego
Tobie, Panie, który pozostałeś wśród nauczycieli prawa, aby słuchać i zadawać pytania, zawierzamy nasze dzieci idące do szkół i wszystkich młodych
rozpoczynających pracę zawodową, i tych wszystkich, którzy przygotowują
się do sakramentu bierzmowania. Otwórz ich serca, udziel im daru mądrości.
Tak jak niegdyś Ty, niech wzrastają w latach, mądrości i łasce przed Bogiem i
przed ludźmi.
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XXII NIEDZIELA Zwykła 30 sieprnia 2015.

7 Za †† rodziców Jana i Barbarę Wolek.
900 Za Parafian.
1100 Za †† Maksymiliana Műllera jako pamiątka urodzin, żonę Krystynę i rodziców
z obu stron.
1230 CHRZTY: Natalia Dufek, Malwina Kacprzycka, Nadia i Oliwia Wróblewskie,
Jakub Sojka, Lena Gierszewska; ROCZKI: Adam Kraska, Rita Fojcik.
00
17 Za †† Jadwigę Jazowy, Janinę Bilińską, Jadwigę Tatarę w rocznice śmierci, za †
brata Adama Jazowego oraz o zdrowie i dary Ducha Świętego dla Aliny Bilińskiej i dla wnuczki w nowym roku szkolnym.
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Poniedziałek 31 sierpnia 2015.
W rocz. Śm. Rudolfa Pisuli o łaskę zbawienia dla niego i krewnych oraz bliskich z rodziny.
Pogrzeb Śp. Marii Zehnal.
Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski w 30 r. zawarcia małżeństwa
Małgorzaty i Mariusza oraz z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny i przyjaciół.

Wtorek 1 września 2015.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za żyjących
i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ i nowe powołania do Arcybractwa.
1. Z okazji rozpoczęcia Roku szkolnego i katechetycznego w intencji nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 10, Ekonomika i Gastronomika.
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę z okazji imienin dla Bronisławy.
Za †† rodziców Gertrudę i Karola, Klarę Kopyciok, Wiktorię i Rudolfa Herman.

Środa 2 września 2015.

7
Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów.
800 Za † Marię Strihafkę oraz jej rodziców Sławomirę i Tadeusza.
1800 Msza św. Zbiorowa:
- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- Za †† Elżbietę, Jana i Pawła;
- Za † Urszulę Biegisz w 1 rocznicę śmie4rci i o zdrowie dla męża Romana;
- Za † Małgorzatę Ogórek; - Za † Barbarę Blindę - od Róży 4.
700
800
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Czwartek 3 września 2015.
Za †† Marię Kula, Danielę Dubas, siostrzeńców Mariusza i Waldemara Dubasów.
W intencji Marty i Michała o łaskę wiary.
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za naszych kleryków.

Piątek 4 września 2015.

700 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Jana i Janiny oraz za †† z obu stron.
800 Za †† Zofię i Ryszarda Szojdów, Wandę i Sylwestra Szojdów, Łucję, Annę
i Ludwika Bortlików.
1800 Ku czci NSPJ w int. wynagradzających, za rodziny naszej parafii zwłaszcza
w int. młodzieży.

Sobota 5 września 2015.

700 Za †† Albinę Gnutek w 1 rocznicę śmierci, męża Stanisława i syna Leszka.
800 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli.
1800 Za † Henryka Sławińskiego w 20 rocznicę śmierci.
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XXIII NIEDZIELA Zwykła 6 września 2015.
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ i nowe powołania do Arcybractwa.
Za 40 lat małżeństwa dziękując Bogu za wszelkie łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie oraz w int. córki i wnuków, a także o radość życia wiecznego dla zmarłego syna i rodziców z obu stron.
W intencji Barbary i Bernarda z okazji rocznicy ślubu oraz 75 rocznicy urodzin
Bernarda, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków, solenizanta i całej
rodziny.
TE DEUM
W 10 rocznicę ślubu Magdaleny i Rafała, Bożeny i Wojciecha oraz w 70 rocznicę urodzin Edwarda z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.
i opiekę MB oraz dary Ducha Św. na dalsze lata.
TE DEUM
Za † Alojzego Płonkę w 5 rocznicę śmierci.

Ciąg dalszy ogłoszeń
Nasza parafia zamierza zorganizować dwudniową pielgrzymkę do Lichenia
Po drodze wstąpilibysmy do Kalisz do sanktuarium sw Jozefa, a wracając Sieradz i
Częstochowę. Termin 3-4 pazdziernika, koszt 260 zł. Szczegoły w kancelarii.
Proszono nas o podanie ogłoszenia, że od 1 wrzesnia rozpoczną się bezpłatne szczepienia przeciwko grypie – szczegoły na plakacie i ulotkach.
Dziękujemy za złożone dzis ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien kolekta na
archidiecezję. Bog Zapłac za kazdą ofiarę.
Przypominamy o dzisiejszych Nieszporach i o stałych okazjach do adoracji w
naszej swiątyni: we wtorek po wieczornej Mszy sw, w czwartek o 1530 i w sobotę
od 1700.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy numer
Małego Gościa, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego, w ktorym zawsze zawarte są ogłoszenia i intencje - polecamy. Zapraszamy takze na naszą parafialną stronę internetową.
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien niech nam wszystkim Bog udziela
swego błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

