Ogłoszenia Parafialne

9.06.2019r.

Dziś w uroczystość Zesłania Ducha Św. można użyskać odpust żupełny ża publićżne odmowienie hymnu Przybądź Duchu Stworzycielu.
Zapraszamy na nasz Rodzinny Festyn u Antonika, świętowanie rozpoczynamy o godz. 1600 Dżiękujemy wsżystkim tym, ktorży już włąćżyli
się w prżygotowanie nasżego swiętowania.
Gościem specjalny naszego festynu jest zespół z Ukrainy LUX MEDIUM ze Lwowa, a tegoroćżną gwiazdą wiećżoru będżie Zespół Albo i nie
z Siemianowic Śląskich.
Pod chórem można nabywać losy na naszą loterię. Główna nagroda
nowoczesny telewizor. Losowanie nagród od godz. 1830.
Jutro obchodzimy II dzień Zielonych Świąt – Święto Najswiętsżej Maryi Panny Matki Kosćioła.
Od poniedziałku rozpoczyna Okres Zwykły w życiu Kościoła.
Jutro o godz. 1900 spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św .
W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.
W czwartek 13. dzień czerwca - serdecznie zapraszamy na nabożeństwo fatimskie po Mszy św. o godz. 1700.
W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierći.
W sobotę z posługą sakramentalną odwiedżimy nasżyćh ćhoryćh parafian.
Za tydzień w niedzielę 16 czerwca świętować będziemy odpust parafialny ku czci św. Antoniego. Tegorocznym kaznodzieją odpustowym będzie
ks. Piotr Brząkalik.
UWAGA: SUMA ODPUSTOWA ODPRAWIONA ZOSTANIE O
GODZ. 1200.
W środę przypada wspomnienie bł. Ks Józefa Czempiela i Emila
Szramka. Parafia Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym żaprasża
na obćhody 20. roćżnićy beatyfikaćji swojego byłe
go probosżćża bł. Ks.
Jożefa Cżempiela. Śżćżegoły obćhodow na afisżu w gablotće Akćji Katolićkiej.
Dziękujemy za złożone ofiary na pokryćie na inwestyćje i remonty bieżąćyćh raćhunkow parafii ża prąd, gaż, wodę. Za tydżien kolekta na bieżąće
potrżeby nasżej swiątyni. Bog Zapłać ża każdy dar.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość;
są Misyjne Drogi także nasż biuletyn informaćyjny Głos Św. Antoniego.
Na nowo rozpoczęty tydzień niećh nam wsżystkim Bog udżiela swego
błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

9.06. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

Niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
(J 20,19-23)
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywa- li uczniowie,
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku,
i rzekł do nich: ״Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: ״Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ״Weźmijcie
Ducha Świętego. Którym odpuś- cicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane". Oto Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Duch Święty jest "adwokatem i obrońcą". On broni przed fałszem i wszystkimi niewłaściwymi kierunkami, jakie proponuje współczesny świat. Duch Święty jest "wspomożycielem, doradcą". Poprzez Niego Jezus jest obecny w swoich
uczniach, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, w zderzeniu z rzeczywistością
świata, życia. Duch Święty jest "pocieszycielem i ożywicielem". On ożywia to
wszystko, co w nas chore, obumarłe. Wnosi w życie nową nadzieję. Duch
Święty jest "duchem prawdy". On przyszedł, jak mówi Jezus, aby przekonać
świat "o sądzie, sprawiedliwości i grzechu".
Czas Kościoła określa jest czasem działania Ducha Świętego. Jako chrześcijanie mamy szczególny udział w Duchu Świętym. Święty Paweł nie zawaha się
nazwać uczniów Jezusa "Świątyniami Ducha Świętego". W Kościele wschodnim nazywa się chrześcijan "nosicielami Ducha Świętego". Być świętym oznacza, być naczyniem wypełnionym po brzegi Duchem Świętym. Kościół zachodni z kolei akcentuje świętość jako dar Ducha.
Jaki atrybut Ducha Świętego jest mi szczególnie bliski? Który z owoców Ducha Świętego jest mi najbardziej potrzebny dziś? Co mnie szczególnie zniewala? Jakie świadectwo daję Duchowi Świętemu? Czy jest to świadectwo udanego życia - zadowolonego, pełnego nadziei, jasnego spojrzenia w przyszłość w
wolności i radości?
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Niedziela - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 9.06.2019.
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.

Sobota 15 czerwca 2019.
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NIEDZIELA 16 czerwca 2019.

Poniedziałek 10.06.2019. Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
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Za † Pawła Skopa.
Za †† rodziców Martę i Rajmunda Mrowiców.
Za †† rodziców Aleksandrę i Józefa Domagałów.

Wtorek 11 czerwca 2019.
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Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za † męża Romualda Białeckiego.
1. Za † Jacka Lenarta od rodzeństwa.
2. Za † Mariana Żaka od rodziny Żaków i Grabowskich.

Środa 12 czerwca 2019.
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Za † Tadeusza Ryla - od Związku Kombatantów Koła im. Generała Józefa Kustonia w
Bielsku Białej.
Za † Stefanię Baluś w 1. rocznicę śmierci.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- Za †† Renatę Sobczak i jej syna Damiana;
- Za † Jana Korczaka jako pamiątka urodzin i †† z rodziny;
- Za † Paulinę Steinke w rocznicę śmierci, jej męża Maksa oraz †† z rodzin;
- Za † Czesława Króla w 1-szą rocznicę śmierci od lokatorów z ul. Astrów 16;
- W intencji Jana Maraszkiewicza z okazji 60. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizanta i całej rodziny.

Czwartek 13 czerwca 2019.
Za parafian.
Za wstaw. Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Św. z prośbą o wytrwałość w dobrym dla
czcicieli Ducha Św. Ognisk Pokutnych.
1. Za †† Alicję i Agnieszkę Mierzewskie.
2. Za † Zofię Cyganik - od rodziny Bodzek ze Stryszawy.

Piątek 14 czerwca 2019.
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Za †† Wiesława Filipczyka w 3. rocznicę śmierci oraz dziadków Jana, Anielę, Karola,
Bronisławę i Bolesława.
1. Za † Jerzego Majowkę.
2. W intencji Willema Brinkop z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego.
Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Za †† rodziców Emilię i Antoniego Szulców, Jadwigę i Ryszarda Burczyków oraz †† z
obu stron.
Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Dziękczynna w intencji Jolanty Dziadek za 80 lat życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla solenizantki i
całej rodziny,
Za †† męża Ryszarda Pawlika w 2. rocznicę śmierci oraz za † córkę Bożenę.
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Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Urszuli i Franciszka.
Za †† Feliksa i Kazimierę Sterczewskich.
W intencji wszystkich dobrodziejów naszej parafii.
SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN.
Za † mamę Zofię Annę Mironowicz w 2-gą rocznicę śmierci.

W jakich symbolach Pismo Święte ukazuje Ducha Świętego?
Ważnym symbolem Ducha Świętego jest podmuch wiatru. Św. Łukasz opisując Zesłanie Ducha Świętego, tak pisze: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie
gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali” (Dz 2, 2). W Ewangelii
św. Jana czytamy zaś słowa samego Chrystusa: „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum
jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który
narodził się z Ducha” (J 3, 8). Symbolika wiatru ukazuje nam tajemniczość Bożego działania. Nikt z ludzi nie potrafi przewidzieć działania Ducha Świętego. On tchnie, kędy
chce, ale rozpoznajemy Jego działanie po skutkach.
Innym symbolem Ducha Świętego jest ogień. To właśnie w postaci języków „jakby z
ognia” Duch Święty spoczywa na uczniach w poranek Pięćdziesiątnicy i napełnia ich
sobą (por. Dz 2, 3). Ogień oczyszcza (wypala), ogrzewa i oświeca. Taką też rolę pełni
wewnętrznie wobec nas, ludzi, Duch Święty.
Kolejnym symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Gdy Chrystus wychodzi z wody
po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty jak gołębica i spoczywa na Nim (por.
Mt 3,16). Gołębica jest symbolem łagodności i pokoju. W Księdze Rodzaju pojawia się
jako znak pojednania Boga z ziemią, ukaraną z powodu grzechu. Noe wiedząc, że arka
osiadła na twardym gruncie, wypuścił gołębicę, a ta wracając, przyniosła mu świeży listek z drzewa oliwnego (por. Rdz 8, 11). Ojcowie Kościoła tłumacząc ten symbol Ducha
Świętego, odwołują się także do słów z Księgi Rodzaju: „Ziemia zaś była bezładem i
pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się
nad wodami” (por. Rdz 1, 2). Mamy zatem dwa obrazy: Ducha Bożego unoszącego się
nad wodami przed stworzeniem świata i gołębicę unoszącą się nad wodami potopu i szukającą nowej ziemi.
Katechizm Kościoła Katolickiego wśród symboli Ducha Świętego wylicza także: wodę, namaszczenie, obłok i światło, pieczęć, rękę i palec.

