Ogłoszenia Parafialne

7.04.2019r.

Rozpoczynamy nasze PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, witamy w
naszej wspólnócie parafialnej ks. Krzysztófa Mierę. Pierwsza nauka ógólna dzis
pódczas mszy sw. niedzielnych, a wieczórem ó gódz. 1800 nauka stanówa dla
męzczyzn. Jutró, we wtórek i w sródę nauki ógólne pódczas mszy sw ó gódz. 8 00
i 1800. Jutró ó 1900 nauka stanówa dla kóbiet, a we wtórek ó 19 00 dla ósób zyjących
samótnie. Plan pódany jest Głosie s w. Antoniego i na naszej parafialnej strónie
internetówej. Pódczas rekólekcji parafialnych, ód jutra dó sródy swóje szkólne
rekólekcje przezywac będą uczniówie Ekonomika, Gastronomika i IV Liceum
Ogólnókształcącegó - Curie.
Od dzisiejszej V niedzieli Wielkiego Postu, która rozpoczyna drugą część
Wielkiego Post o charakterze pasyjnym, aż do zakończenia Liturgii Męki
Pańskiej w Wielki Piątek zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży.
Jutro po Mszy św wieczornej spótkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Kómunii
Swiętej. W najblizszy czwartek uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego
w Chorzowie zapraszają na przedstawienie słowno-muzyczne poświęcone św.
Janowi Pawłowi II pod tytułem „Quo vadis Domine”. Odbędzie się ono w krycie
naszego kościoła o godz. 1800, wstęp wolny.
W czwartek dodatkowa próba chóru Cantabile o godz. 1845.
W czwartek o godz. 1900 spotkanie Rady Parafialnej.
W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci.
W najbliższy piątek zostanie odprawiona Droga Krzyżowa ulicami naszego
miasta. W tym róku początek Drogi Krzyżowej ok. 1845 (pó Mszy sw. w naszym
kósciele, ulicami Krasickiegó, Krzywą, przez Park Róz, Przy Gazówni, Urbanówicza,
Cmentarną, Kórdeckiegó, Częstóchówską, Jasną, Spókójną,
Dąbrówskiegó,
Omankówskiej i Wólnósci dó kóscióła sw. Jadwigi.
Wyjątkowo w ten piątek Wielkiego Postu nie będzie nabożeństwa Drogi
Krzyżowej o godz. 1715 w naszej świątyni. W sobotę odwiedzimy Chorych
parafian z pósługą sakramentalną.
Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa, pódczas każdej mszy św będziemy
swięcili palmy, a w katedrze katówickiej ó gódz. 14 00 zgrómadzi się młódziez naszej
archidiecezji, w związku z ustanówieniem przez sw. Jana Pawła II tej niedzieli
Swiatówym Dniem Młódziezy.
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pótrzeby parafii. W śródę kólekta na
zakónczenie rekólekcji na prówadzóne przez ks. rekólekcjónistę dzieła
duszpasterskie. Za tydzien kólekta zbierana będzie przez księzy na pótrzeby naszej
swiątyni, na remónty inwestycje, kwiaty dó Bózegó Gróbu. Bóg Zapłac za kazdą
ófiarę.
Pod
chórem
członkowie
parafialnego
zespółu
charytatywnegó
rózprówadzają paschaliki wielkanócne, a dóchód z ich sprzedazy przeznaczóny jest
na działalnósc Caritas naszej diecezji.
Proszono nas o podanie ogłoszeń:
Chorzowski Ekonomik zaprasza na Dzień Otwarty 13 kwietnia.
IV Liceum Ogólnokształcące zaprasza na Dni Otwarte 12 i 13 kwietnia.
Szkoła Podstawowa nr 10 będzie miała nabór dó VII klasy.
Szczegóły na afiszach. Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość
Niedzielny, Mały Gość, są Misyjne Drogi; Dó Gos cia dółączóny jest dzis film fabularny
ó sw. Ignacym Lóyóli. Szczęść Boże.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

7.04. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

V Niedziela Wielkiego Postu
(J 8,1-11)
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w
Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę
kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam
takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby
mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A
kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się
pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić,
poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca
na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni
są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja
ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Owa kobieta jest idealnym przedstawieniem człowieka jako obiektu Bożej
miłości. Bóg tak kocha każdego człowieka, że – posługując się pewnym utartym wyrażeniem – nie widzi świata poza nim. Każdy z nas jest cały czas w
środku optyki Bożej troski i zainteresowania, ciągle pozostaje w centrum Bożej
uwagi. Co więcej, nawet kobieta po popełnieniu grzechu cudzołóstwa nie wypada z tego centrum Bożego świata.
Zbliża się koniec Wielkiego Postu. Czy uświadomiłem sobie swój grzech,
który mnie oddziela od Boga? Jeżeli tak, to dobrze, ale to dopiero pierwszy
krok w drodze do nawrócenia. Kolejny, równie konieczny, to odkrycie Bożej
miłości i oddanie się jej w całym swoim życiu, w każdym geście i myśli. Jeżeli
trudno Ci to przychodzi, to spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś ową kobietą cudzołożną: może masz na sumieniu jakieś rzeczy, z których trudno być dumnym,
ale Jezus patrzy na Ciebie z miłością i słyszysz: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź
i odtąd już nie grzesz”. Pamiętając o tym, łatwiej będzie Ci kształtować swoje
życie według tego, czego On oczekuje od nas.
Ewangelista nie przekazuje żadnej odpowiedzi kobiety, ale pomyśl, co Ty
powiedziałbyś w takiej sytuacji? Pomyśl, co należałoby odpowiedzieć według
ludzkich standardów? A czego oczekiwałby od nas Jezus?

V Niedziela Wielkiego Postu 7 kwietnia 2019.
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Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o
rozwój duchowy i liczebny wspólnoty.
Za † Weronikę Sieroń w 8. rocznicę śmierci, syna Janusza, synową Janinę, siostrę Elfrydę,
rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Z okazji 80. urodzin Violetty Filipczyk z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM
Z okazji 80. urodzin Teresy Kwiatek jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośba
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla solenizantki a także
o Boże błogosławieństwo dla Filipka i Amelki Kwiatków i całej rodziny.
TE DEUM
Za † męża Waldemara w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i siostrę Ewę.

Poniedziałek 8 kwietnia 2019.
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Za † męża Zenona Sroczyńskiego, rodziców, teściów i braci.
W int. Danuty Krzyżanowskiej z ok. urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane
łaski z prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej, św. Antoniego oraz o dary Ducha Św.
W intencji Wandy i Pawła z okazji kolejnej rocznicy ślubu jako podziękowanie za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla małżonków oraz ich rodziny.

Wtorek 9 kwietnia 2019.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
1. Za †† rodziców: Augusta i Zofię Grosów, brata Adama , Stefanię i Józefa Grosów oraz
†† pokrewieństwo z obu stron.
2. W intencji dobrodziejów Pani Natalii Lipki.
1. Za †† męża Bogumiła, syna Damiana, †† z rodzin: Kosytorz, Jakuz.
2. Za † męża Pawła Koczorka w 1. rocznicę śmierci.

Środa 10 kwietnia 2019.
Za † Gabrielę Kaczmarską oraz †† lokatorów z ul. Karpińskiego 18.
W intencji Beaty i Janusza Madejów z okazji kolejnej rocznicy ślubu jako podziękowanie
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla jubilatów i całej rodziny.
Msza na zakończenie rekolekcji dla szkół średnich.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb
i podziękowań;
- Z okazji 50. urodzin Macieja Grucy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia oraz za †† z rodzin: Gruca, Smolik,
Jaworek. TE DEUM;
- Za † Jana Żelasko w 30. dzień po śmierci oraz †† z rodzin Żelasko, Łukasik,
Jendryszczyk, Plata;
- Za † siostrę Marię Wieczorek;
- Za † Włodzierza Kapczyńskiego w 1. rocz. śmierci, †† lokatorów z ul. Astrów 12 oraz
dusze w czyśćcu cierpiące;
- Za † Józefa Żarów w kolejną rocznicę śmierci.

Czwartek 11 kwietnia 2019.
Za † syna Romana Soswę.
Za †† mamę Jadwigę, ojca Hieronima i brata Piotra Dziadka oraz †† pokrewieństwo z obu
stron.
1. Za † Wiesława Kiszczuka - od lokatorów z ul. Różanej 4.
2. W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w podziękowaniu za ich posługę
wśród chorych - od Pani Zofii Cyganik.

Piątek 12 kwietnia 2019.
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Za † mamę Natalię Szyszkę w 8. rocznicę śmierci.
Za † męża Tadeusza Gazdę oraz za †† z rodziny z obu stron.
1. Za † Gertrudę Kozubek.
2. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Sobota 13 kwietnia 2019.
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W 1. rocznicę śmierci Krystyny Żelaznej oraz †† rodziców z obu stron.
Za †† Alicję i Agnieszkę Mierzewskie w 2. rocznicę śmierci.
ślub: Dyć – Grablewska.
Za †† Helenę Piec, rodziców Piec i Trojak, pokrewieństwo z obu stron oraz † Irenę Kalszę.

Niedziela Palmowa 14 kwietnia 2019.
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W int. ks. Proboszcza, Ks. Proboszcza Seniora, księży wikarych jako podziękowanie za posługę duszpasterską w naszej parafii z prośbą o błog. Boże dla nich, opiekę Matki Bożej, św. Rity i Antoniego
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życia z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej oraz za † męża Jana Bołoza.
1. Za †† Czesława Kanię w 16. rocz. śmierci, rodziców: Weronikę, Marię i Władysława
Stasiak oraz Mariannę i Walentego Kaniów.
2. W int. żywych i zmarłych członków Polskiego Związku Niewidomych Koła Chorzów.
Z okazji 1. rocznicy ślubu Jessici i Adama Jenków jako podziękowanie za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błog. dla jubilatów i małego Dominika - od babci.

Rekolekcje wielkopostne Prowadzi ks. Krzysztof Miera.
Niedziela 7 kwietnia
700
Msza Św. - z nauką ogólną
900
Msza Św. - z nauką ogólną
1100 Msza Św. - z nauką ogólną
1230 Msza Św. - z nauką ogólną
1700 Msza Św. - z nauką ogólną
1800 Konferencja dla mężczyzn
Poniedziałek 8 kwietnia
800
Msza Św. – z nauką ogólna
930
konferencja dla młodzieży z Ekonomika i Gastronomika i IV LO
1800 Msza Św. – z nauką ogólną
1900 konferencja dla kobiet
Wtorek 9 kwietnia
800
Msza Św. – z nauką ogólna
930
konferencja dla młodzieży z Ekonomika i Gastronomika i IV LO
1800 Msza Św. – z nauką ogólną
1900 konferencja dla osób samotnych
Środa 10 kwietnia
800
Msza Św. – z nauką ogólna
930
Msza Św. dla młodzieży z Ekonomika i Gastronomika i IV LO
1800 Msza Św. – z nauką ogólną
Kolekta w środę podczas Mszy św. prowadzoną przez ks. rekolekcjonistę.

