Ogłoszenia Parafialne

24.06.2018r.

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte parafialny odpust i Festyn u Antonika. Dziękujemy wszystkim zaangazowanym w jakiejkolwiek formie za ich pomoc. Dziękujemy za liczny w naszym
parafialnym swięcie. Raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania
wszystkim darczyncom i dobrodziejom naszego swiętowania i naszej parafii.
W piątek przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła,
kolekta tego dnia przeznaczona jest na Stolicę Apostolską.
Rozpoczęły się wakacje. Przypominamy, że w lipcu i w sierpniu,
w tygodniu nie będzie Mszy św. o godz. 800.
W kancelarii parafialnej mozna ofiarowac intencje dla księzy, ktore
zostaną odprawione przez nich podczas letnich urlopow.
Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę
14 lipca.
I Synod diecezji katowickiej zaleca rodzicom wysyłającym dzieci na
kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na pismie ządanie, aby ich dzieciom umozliwic uczestniczenie w niedzielnej
Mszy sw.
W najbliższą środę wyrusza parafialna pielgrzymka do Fatimy
i Santiago De Compostela. O godz. 845 msza św. dla pielgrzymów i tych
którzy ich odprowadzają, a wyjazd na lotnisko o godz. 930. Prosimy
o punktualność.
Proszono nas o podanie zaproszenia na Piknik Bezpieczeństwa, ktory odbędzie się w najblizszy wtorek 26 czerwca w godz. od 1500 do 1800 na
terenie Parku Sląskiego. W programie m.in. pokaz konnej policji i słuzb
mundurowych.
Bóg Zapłać za złozone dzis ofiary na naszą parafię, kolekta przyszłej
niedzieli przeznaczona będzie na Wyzsze Sląskie Seminarium Duchowne
w Katowicach. Bog Zapłac za kazdy dar.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy numer Małego Goscia, są Misyjne Drogi; jest takze nasz biuletyn informacyjny
Głos Św. Antoniego.
Na rozpoczęty nowy tydzień, na rozpoczynający się czas wakacji
i urlopów, niech nam wszystkim Bog udziela swego błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

24.06. 2018 r.

Rok liturgiczny: B

XII Niedziela Zwykła
(Łk 1,57-66.80)
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i
krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z
nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię
ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to
imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast
otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł
strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano
o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to
sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z
nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia
ukazania się przed Izraelem. Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii
Zgodnie z tradycją żydowską imię nadawano w dniu urodzin. Natomiast tradycja grecko-rzymska, do której odwołuje się Łukasz, wskazuje na dzień
ósmy (chłopcy) lub dziewiąty (dziewczynki). Chłopcy nosili najczęściej imiona dziadków lub ojców. Stąd zdziwienie sąsiadów i gości przybyłych na uroczystość, gdy słyszą wybór Elżbiety: ma otrzymać imię Jan. Elżbieta pomija
tradycję. Chce, aby imię dziecka wyrażało jej wdzięczność za dar, jaki otrzymała od Boga. "Jan" oznacza "Bóg (Jahwe) jest łaskawy". Wolę żony potwierdza Zachariasz.
W kościele katolickim istnieje piękny zwyczaj nadawania dziecku imion
świętych. Święty staje się wówczas patronem, jakby drugim aniołem stróżem.
Ludzie święci, kanonizowani przez Kościół, są orędownikami tych, którzy
pielgrzymują na ziemi. Gdy zwracamy się do nich w modlitwie, wierzymy, że
jak przyjaciele, wstawiają się za nami u Boga. Są naszymi starszymi braćmi i
siostrami,którzy już doszli do celu.
Jakie wydarzenia z mojego życia mógłbym określić mianem inicjacji? Jak je
dziś wspominam? Jakie znaczenie ma dla mnie sakrament chrztu świętego?
Czy żyję jego świadomością na co dzień? Jakie jest moje imię? Co wyraża?
Jakie miejsce w moim życiu duchowym zajmują święci? Których cenię sobie
szczególnie? Dlaczego?
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XII Niedziela Zwykła 24 czerwca 2018.
Za † Mieczysława Kapustę - od rodziny Kobyłeckich.
Za † Helenę Krótki w 6 r. śmierci.
Za † Władysława Bonikowskiego - od żony, syna i córki.
CHRZTY: Iga Trela, Jagoda Osińska, Michał Madejek, Patrycja Lysik, Błażej Bena.
Z okazji kolejnej rocznicy ślubu Klaudii i Dawida Duchów.

Poniedziałek 25 czerwca 2018.
Za †† Józefę i Bronisława Flisowskich.
Za † Halinę Głowanię-Kożuchowską w 3 r. śmierci za †† rodziców i braci rodzin Jurochnik i Juraszczyk.
Za † Stanisławę Cepę.

Wtorek 26 czerwca 2018.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za †† rodziców Marię i Jana Pyków, rodzeństwo Jana, Małgorzatę i Leona oraz † męża,
rodziców i rodzeństwo z rodziny Cały.
Za † Stefana Sprusa - w 30 dzień po śmierci.

Środa 27 czerwca 2018.
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Za † Józefa Pawskiego - od rodziny Bik z Mielca, Tomaszowa, Bytomia, Malinia i Chorzowa.
Za †† rodziców Julię i Ernesta Ptoków, siostry Lidię i Edeltrautę, braci Gerarda, Rudolfa,
Kazimierza, zięciów Bogusława i Ryszarda.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; - Za †† rodziców Marię i Adama w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron,
ks. Józefa Kempińskiego i dusze w czyśćcu cierpiące; - Za †† rodziców Łucję i Edwarda
Skowronków, †† z rodzin Skowronek, Trochowski, Gruca i Szuba; - Za † Stefana Sprusa
oraz †† lokatorów z ul. Krzywej 35. - Za †† rodziców Małgorzatę i Jarosława SłupOstrowskich w 3 r. śmierci.
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Sobota 30 czerwca 2018.
Za † Renatę Gońską w 7 miesięcy po śmierci.
Za † ciocię Marię Wieczorek w 2 r. śmierci, † żonę Urszulę, brata Jerzego i rodziców z
obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
Za † Alfonsa Horaka w rocznicę śmierci oraz † żonę Helenę.

XII Niedziela Zwykła 1 lipca 2018.
00

7

900
1100
1230
1700

Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój
duchowy i liczebny wspólnoty.
Za † Jana Bołoza w 11 r. śmierci.
Za † Holgera Schöna.
Za †† rodziców Jerzego w 30 r. śmierci i Klarę Marcinkowskich.
Za † Annę Górak w 1 r. śmierci, za † syna Grzegorza, †† rodziców Antoniego i Wiktorię
Górak.

Przyszedł na świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to
dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz.
Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz
wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako
proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich .

Czwartek 28 czerwca 2018.
Za † Ernesta Przełożnego i †† rodziców.
W intencji Marii Drendy z okazji 70 r. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośba o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM
1. Za † męża Kazimierza Barana na pamiątkę urodzin.
2. Za † Józefa Pawskiego - od rodzin Anny i Zdzisława Bików, Stanisława i Barbary
Bików.

Piątek 29 czerwca 2018.
Za †† rodziców Jadwigę i Wincentego Lendlów.
1. O potrzebne zdrowie i Boże błog. dla męża Kazimierza i dla całej rodziny.
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Michała w 50 r. ślubu oraz dary Ducha św. dla całej
rodziny.
TE DEUM
Za † męża Tadeusza Michalskiego, za †† rodziców i †† z rodziny Wilk, Bogdan i Michalski.

Narodzenie Jana Chrzciciela

