Ogłoszenia Parafialne

10.01.2021 r.

Świętujemy dziś 2 Niedzielę Chrztu Pańskiego.
Podczas ferii w tygodniu sprawujemy Mszy św. o godz. 800.
Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże błogosławieństwo na
Nowy Rok 2021. W dni tygodnia od poniedziałku do piątku
podczas Mszy sw. wieczornych modlimy się za parafian
poszczegolnych ulic naszej parafii. Uczestniczący otrzymują
pamiątkowy obrazek, kredę i wodę swieconą, na koniec Mszy udzielane
jest specjalne błogosławienstwo. Kto będzie chciał będzie miał okazję
do złozenia ofiary na potrzeby naszej swiątyni. Za juz złozone
składamy serdeczne podziękowania.
Za tydzień kazanie wygłosi ks. Tadeusz Czakański, który
w naszej diecezji jest odpowiedzialny za prowadzenie akcji informacyjnych
o rekolekcjach zamkniętych.
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Za
tydzien kolekta na archidiecezję, na funkcjonowanie instytucji
zaangazowanych w apostolstwo słowa, m. in. Radio eM. Bog Zapłac za
kazdą ofiarę.
Zachęcam do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, Mały
Gość Niedzielny, Misyjne Drogi, jest Głos św. Antoniego.
Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela
swego błogosławienstwa.

PRZEPRASZAMY
DROGICH NASZYCH CZYTELNIKÓW
ZA OMYŁKOWO WYDRUKOWANY
W UBIEGŁYM TYGONIU
NIEAKTUALNY PORZĄDEK INTECNJI.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

10.01.2021 r. /do użytku wewnętrznego/

Rok liturgiczny: B

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie
jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.
Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana
chrzest w Jordanie.
W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ucha
jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty
jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Mk, 7-11
Ewangelia prowadzi nas nad Jordan, gdzie Jan udzielał chrztu
pokuty, abyśmy stali się niejako świadkami publicznej proklamacji
Mesjasza rozpoczynającego swoją działalność na ziemi palestyńskiej.
Można powiedzieć, iż sam Bóg wskazał bezpośrednio na Chrystusa jako
na Sługę, którego namaścił Duchem Świętym.
Śmiało możemy powiedzieć, że
Jan Chrzciciel bardzo się rozradował,
gdy ujrzał Chrystusa nad brzegami
Jordanu. Był na pewno przekonany, że
nadszedł moment objawienia się
Mesjasza światu. Dostrzegał w tym
ukoronowanie swojej działalności, gdyż
miał tylko przygotować drogę Temu,
który po nim przyjdzie.
Odtąd Jezus będzie wzrastał, a Jan
odejdzie w cień. Nie uzna jednak tego w
żadnym wypadku za porażkę, owszem
zachęci swoich uczniów, by poszli za
Chrystusem.
Jan Chrzciciel dał w ten sposób
wszystkim wspaniały wzór. Mamy
czynić wszystko, aby we właściwie
pojęty
sposób
pomniejszać
się,
otwierając przez to drogę do wzrastania
w nas Chrystusa.
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Poniedziałek 11 stycznia 2021
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże,
zdrowie, opiekę Matki Bożej na nowo rozpoczęty rok dla rodziny Bednarek.
1. Za †† Genowefę Małecką i †† lokatorów z ul. Różanej 4.
2. W int. Parafian z ulic Urbanowicza, Żwirki i Wigury, Willowej
i Piaskowej.

Wtorek 12 stycznia 2021

7
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
1800 1. Za † ojca Edwarda Skibę, matkę, siostrę, brata i bratową, dwóch szwagrów
oraz pokrewieństwo z rodzin Skiba i Podsiadło.
2. W intencji Parafian z ulic Kościuszki, Konopnickiej i Hetmańskiej.

Środa 13 stycznia 2021

700 Za † Krystynę Gaczek.
1800 1. Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
próśb i podziękowań oraz za zmarłych:
- Za † Renatę Skrabel;
- Za † Wacława Tkocza i †† z rodzin Walter, Kruczek, i Saba.
2. W intencji Parafian z ulic Karpińskiego, Bogedaina i Górnośląskiej.

Czwartek 14 stycznia 2021

700 Za † Henrykę Najdera od rodziny Gnutków.
1700 1. Za † Jerzego Jurzykowskiego od lokatorów z ul. Różanej 4.
2. W intencji Parafian z ulic Poniatowskiego, Kaszubskiej i Lwowskiej.

Piątek 15 stycznia 2021

700 Za † sąsiada Pawła Pieca - od rodziny Kołodziejczyk i Petryk z ul.
Dąbrowskiego 8.
00
18 1. Za † ojca Pawła Luxa w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Emmę, syna
Gintera i krewnych z rodzin Lux i Księżyk.
2. W intencji Parafian z ulicy Dąbrowskiego (nr nieparzyste).

Sobota 16 stycznia 2021

700 Za Janinę Kamińską w 5. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin Kamińskich i
Chwaliszów.
1800 Za † zięcia Bogda Obrochtę - od teściowej i szwagierki.

II Niedziela Zwykła 17 stycznia 2021

700 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w
intencji Ireny Banasiak z okazji urodzin.
900 W intencji Marii Błachuty z ok. 70. urodzin, jako podziękowanie za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej. Te Deum
00
11 w uzgadnianiu
1230 W intencji Stanisława Madeja z okazji 75 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie,
opiekę Matki Bożej i św. Antoniego na dalsze lata życia. Te Deum
1700 Za † Annę Stelmachowską w szóstą rocznicę śmierci.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu objawił się
On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu
rozpoczął Jezus - objawiwszy swoje posłannictwo - swą działalność publiczną.
Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia. Po raz
ostatni zaśpiewamy w tym dniu kolędy. Ten epizod z życia Jezusa musi być
wielkiej wagi skoro Kościół wyróżnił go osobnym świętem. Dlaczego? Ponieważ
od tego uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał
wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski
pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa została
potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i
ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła.
Uwydatnia się też objawienie się Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia. Syn Boży
jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy
(epifania trynitarna). Skąd jednak wiadomo, iż to gołębica symbolizowała Ducha
Świętego? Fakt ten wyjaśnia nam św. Jan Apostoł w swojej Ewangelii: „Jan dał
takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął
na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą,
powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego
nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję
świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1, 32-34).
Treść tajemnicy tego święta dobitnie wyjaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu (†390),
który głosił: „Chrystus daje się oświecić (ochrzcić). [...] I my zstąpimy z Nim
razem, byśmy z Nim również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, a oto Jezus
przychodzi, aby uświęcić samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego
Adama pogrzebać w falach wody, aby uświęcić wody Jordanu. On sam był duchem
i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości mieli być ochrzczeni, z ducha i
wody, mieli otrzymać świętość”. Święto zostało wprowadzone przez papieża Piusa
XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia (ostatni
dzień oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II (1969) - przeniosła je na
niedzielę po Objawieniu Pańskim. Jednakże nigdy chyba w pełni nie będziemy
mogli pojąć znaczenia i sensu sakramentu chrztu św. Przez jego przyjęcie staliśmy
się dziećmi Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa w Jordanie Bóg Ojciec niejako
„zadeklarował”: „Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam
upodobanie” i od tego momentu zmieniła się diametralnie optyka naszego życia.
Jako dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu pierworodnego.
Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą i staliśmy się
pełnoprawnymi członkami domu Bożego. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina
nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z
niego wypływających konsekwencji i zobowiązań. Rafał Tracz
ŹRÓDŁO: https://niezbednik.niedziela.pl

