Ogłoszenia Parafialne

17.01.2021 r.

Jutro rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W piątek o godz. 1800 zapraszamy czcicieli św. Rity na Mszę św.
w intencji próśb i podziękowań kierowanych do Boga za wstawiennictwem
św. Rity oraz na nabożeństwo z błogosławieniem róż.
Przyszła Niedziela jest obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego.

Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże błogosławieństwo na
Nowy Rok 2021. W dni tygodnia od poniedziałku do piątku podczas Mszy
św. wieczornych modlimy się za parafian poszczególnych ulic naszej
parafii. Uczestniczący otrzymują pamiątkowy obrazek, kredę i wodę
świeconą, na koniec Mszy udzielane jest specjalne błogosławieństwo. Kto
będzie chciał będzie miał okazję do złożenia ofiary na potrzeby naszej
świątyni. Za już złożone składamy serdeczne podziękowania.
Dziękujemy za złożone dziś ofiar y na ar chidiecezję - na
funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w apostolstwo słowa, m. in.
Radio eM. Za tydzień kolekta na bieżące potrzeby parafii. Bóg Zapłać za
każdą ofiarę.
W miniony poniedziałek 11 stycznia na Uniwer sytecie Papieskim
Jana Pawła II, nasz organista p. Bolesława Dullek odebrał tytuł doktora
nauk. Serdecznie gratulujemy naszemu organiście i życzymy mu dalszego
powodzenia w dziedzinie prawa kanonicznego.
Z ok setnej rocznicy powstania Legionu Maryi legioniści zapr oszeni
są na spotkanie w kościele św. Jadwigi, które odbędzie się w sobotę 23
stycznia o godz. 1400.
Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny, jest M ały
Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św.
Antoniego.
tydzień

wszystkim

Głos świętego Antoniego

17.01.2021 r. /do użytku wewnętrznego/

Od jutra wraca Msza św. o godz. 800 w tygodniu.

Na nowo rozpoczęty
Błogosławieństwa.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

życzymy

Bożego

Rok liturgiczny: B

II NIEDZIELA ZWYKŁA
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył
przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do
nich: «Czego szukacie?»
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie
mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli,
gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny
dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był
Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł
do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa.
I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn
Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.
J 1, 35-42

Obchody liturgiczne tygodnia:
• wtorek
• środa
• czwartek
• piątek

- Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa;
- wspom. dow. św. Fabiana, pap. i męcz;
- wspom. dow. św. Sebastiana, męcz.;
- wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.;
- wspom. dow. św. Wincentego, diak. i męcz.;
- wspom. dow. św. Wincentego Pallottiego, prezb.;
- 22 dzień miesiąca nabożeństwo do św. Rity.

00

Poniedziałek 18 stycznia 2021

7
W int jedności chrześcijan z ok. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
00
8 Za †† brata Jerzego, jego żonę Małgorzatę, siostrę Marię, jej męża Jerzego
oraz szwagra Krzysztofa.
1800 1. Za † brata Henryka Sławińskiego oraz rodziców Agnieszkę i Leona.
2. W intencji parafian z ulicy Dąbrowskiego (nr parzyste).

Wtorek 19 stycznia 2021
00

7 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
800 Za † męża Henryka Brola w 3. rocz. śmierci oraz na pamiątkę urodzin
†† rodziców i teściów.
00
18 1. W int. Pawła Nawrata z okazji urodzin jako podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.
2. Jako podziękowanie za dotychczas otrzymane łaski z okazji rocznicy ślubu
Aliny i Freda Freyów z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
3. W intencji parafian z ulicy Różanej nr 1,2,3.

Środa 20 stycznia 2021

700 Za † mamę Anielę Jaromin, babcię Katarzynę Jeziorską, Elżbietę Cymorek
oraz †† z rodziny.
00
8 Za †† siostrę Stefanię Blecharczyk, jej rodziców Katarzynę i Józefa praz
siostry i braci.
00
18 1. Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
próśb i podziękowań oraz za zmarłych:
- Za † syna Grzegorza Zoporę - jako pamiątka urodzin.
2. W intencji parafian z ulicy Różanej nr 8-12 i 14-18.

Czwartek 21 stycznia 2021

700 Za †† Kazimierę i Jana Dołowackich w rocz. śmierci.
800 Za †† sąsiadów Henryka Blaszkę i Ryszarda Wahla od rodziny
Mikołajczaków.
00
17 1. Za †† Teodora Horaka w kolejną rocznicę śmierci, żonę Martę oraz
rodzeństwo.
2. W intencji parafian z ulicy Astrów nr.12,14,16.

Piątek 22 stycznia 2021

700 Dziękczynna za kolejny rok życia oraz za †† dziadków.
800 Za † Gerarda i Elfrydę Halenów, Leopolda i Annę Juraszczyków, Jerzego
i Marię Sikorów.
00
18 1. Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz
w intencjach czcicieli.
2. W intencji parafian z ulicy Katowickiej.
00

Sobota 23 stycznia 2021

7 Za † ojca Stanisława Mierzwę na pamiątkę urodzin.
800 Za † Mariana Olka oraz Stefana Łakomego w kolejną rocznicę śmierci.
1800 Za † Stefanię Kail od lokatorów z ul. Młodzieżowej 39.

III Niedziela Zwykła 24 stycznia 2021

700 Za †† Magdalenę Kubicką w 27 rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Kubicki,
Ignacek, Przygodzki.
00
9 Za † ojca Władysława Woźniaka jako pamiątka urodzin.
1100 W intencji Kingi Nawrat z okazji urodzin jako podziękowanie za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej.
1230 Za † Stanisława Kulawika - od dyrektora Przychodni Duomedic.
1700 W intencji Haliny i Józefa Sobków z okazji 55 rocznicy ślubu jako
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej.

18 do 25 stycznia
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – w chrześcijaństwie jest to
tydzień od 18 stycznia (dzień 18 stycznia był świętem katedry św.
Piotra w Rzymie) do 25 stycznia tj. do Nawrócenia św. Pawła,
Apostoła). Tydzień ten został zaproponowany w 1908 r. przez ks. Paula
Wattsona, założyciela wspólnoty Franciszkanów Pojednania.
„Trwajcie

w mojej miłości, a
przyniesiecie obfity owoc” –
pod tym hasłem będzie
przebiegał Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan 2021.
Tym razem materiały do
ekumenicznych modlitw
przygotowane zostały we
wspólnocie Grandchamp w
Szwajcarii.
Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan odbywa się co roku
między 18 a 25 stycznia. To
czas, gdy chrześcijanie różnych
wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych
nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych
spotkaniach.

