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Dziś Święto Świętej Rodziny, to ustanowiony przez Episkopat
Polski dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin.
Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte w
naszej swiątyni Święta Bozego Narodzenia, za nadesłane i złozone
zyczenia; dziękuję członkom zespołu charytatywnego za sprzedaz
swiec i opłatkow; dziękujemy młodziezy oazowej za zbudowanie
naszej stajenki. Dziękuję Bozym Nutkom i organiscie, słuzbie koscielnej
i słuzbie ołtarza, dziękujemy tym ktorzy wysprzątali i udekorowali
naszą swiątynię.
Jutro przypada Święto świętych Młodzianków. Śerdecznie
zapraszamy na mszę sw. o godz. 1000 wszystkie dzieci, oraz matki
spodziewające się dziecka. Wszystkie dzieci i matki w stanie
błogosławionym otrzymają specjalne dla nich błogosławienstwo. Nie
będzie mszy sw. o godz. 800
W czwartek pożegnamy Stary Rok. Zapraszamy serdecznie po
południu o godz. 1600 na mszę św. i na nabożeństwo dziękczynnobłagalne. Chcemy podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski
w mijającym roku, przepraszac za popełnione zło i prosic
o błogosławienstwo na Nowy 2021 Rok. Za publiczne odmowienie
hymnu Te Deum Laudamus mozna tego dnia uzyskac odpust zupełny
W piątek obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi, oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze św.
sprawujemy jak w niedzielę.
Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże błogosławieństwo na
Nowy Rok 2021. Od poniedziałku 28 grudnia do 1 lutego podczas
Mszy św. wieczornych będziemy modlić się za parafian
poszczególnych ulic naszej parafii. Uczestniczący otrzymają
pamiątkowy obrazek, kredę i wodę swieconą, na koniec Mszy będzie
udzielane specjalne błogosławienstwo. Kto będzie chciał będzie miał
okazję do złozenia ofiary na potrzeby naszej swiątyni.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota
miesiąca.
Chorych i starszych parafian odwiedzimy w pierwszą sobotę
lutego. Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszego
koscioła. Kolekta zbierana w Nowy Rok przeznaczona jest na Wyzsze
Śląskie Śeminarium Duchowne w Katowicach, a w przyszłą niedzielę
na biezące potrzeby parafii. Bog Zapłac za kazdy wasz dar.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

27.12.2020 r. /do użytku wewnętrznego/

Rok liturgiczny: B

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,
Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko
płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze
parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa
Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek
sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty
spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i
mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon
zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony
jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw
wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera,
bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem
i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie
rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i
nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim
wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,
do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska
Boża spoczywała na Nim. Łk 1, 26-38
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Poniedziałek 28 grudnia 2020
W int. Katarzyny Madej w rocznicę urodzin jako podziękowanie za dar
powołania, otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
W intencji dzieci naszej parafii.
1. Za † Heriberta Irka na pamiątkę 80 ur., †† z rodzin Irek, Bachniuk,
Matwiejczuk oraz Wilk.
2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Krasickiego.

Wtorek 29 grudnia 2020
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
W intencji Jakuba Imiołczyka z ok. urodzin.
Z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze z ok. urodzin Ewy Grzebieniak.
1. Za † Wiolettę Szynol jako pamiątka urodzin.
2. O Boże błog. dla mieszkańców ul. Bankowej, Chopina, Krzywej nr 9 do 17;

Środa 30 grudnia 2020

700 Za † mamę Danielę Soswę w 2. rocz. śmierci.
800 Za † ks. prałata Konrada Lubosa, jego rodziców i rodzeństwo.
1800 1. Msza św. zbiorowa za zmarłych: - Za † męża Waldemara Kaczyńskiego
w 2. rocznicę śmierci.
2. O Boże błog. dla mieszkańców ul. Krzywej nr: (6-2), (5-7), (19-23), 25-29);

Czwartek 31 grudnia 2020

700 O wiarę i mądrość Bożą dla polskiej młodzieży.
800 W intencji Anieli i Romana Hałków z okazji 50 rocznicy ślubu jako
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM.
1600 W intencji Parafian na zakończenie Roku 2020.

Piątek 1 stycznia 2021

700 Za żyjących i †† człon. Arcybr. NSPJ, i za † ks. Pr. Józefa Kempińskiego.
900 Z podzięk. i prośbą o Bożą opiekę i zdrowie dla rodziny Banasiaków w 2021.
1100 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodzin Kolarczyk i
Sekuła - dziadków, rodziców i dzieci.
1230 Za †† Annę i Feliksa Ciekańskich oraz †† pokrewieństwo z obu stron.
1700 Za † Krzysztofa Skawińskiego - od rodz. Iwony, Agnieszki i cioci Weroniki.
00

Sobota 2 stycznia 2021
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Ku czci Niep. Serca Maryi za żyjących i †† członków Żywego Różańca.
800 Za †† Małgorzatę i Idziego Drapiewskich oraz †† z rodzin Kuś, Drapiewski i
Świtała.
00
18 Za † męża Jerzego Strąka w 32 rocznicę śmierci oraz †† rodziców.
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Niedziela 3 stycznia 2021
Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ.
Za † Genowefę Małecką z ok. imienin.
Za † Stanisława Kulawika - od Wioli Drzewieckiej.
Za †† Brygidę i Alfreda Groehlichów od sąsiadów z ul. Katowickiej 59a,b,c,d.
Za † Krystynę Adamczyk oraz Henryka Adamczyka w 30 dzień po śmierci.

Msze św. w intencji Parafian, o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski na Nowy Rok 2021
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ul. Krasickiego;
ul. Bankowa, Chopina,
ul. Krzywa nr 9 do 17;
ul. Krzywa nr:
(6-2), (5-7), (19-23), (25-29);
ul. Krzywa nr: (31), (33-37), (39-43);
ul. Krzywa nr: 26 i 28;
ul. Kopernika, Sobieskiego,
ul. Kilińskiego, Pl. Matejki;
ul. Przy Gazowni;
ul. Urbanowicza, Żwirki i Wigury,
ul. Willowa, Piaskowa;
ul. Kościuszki, Konopnickiej,
ul. Hetmańska;
ul. Karpińskiego, Bogedaina,
ul. Górnośląska;
ul. Poniatowskiego, Kaszubska,
ul. Lwowska;
ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste;
ul. Dąbrowskiego nr parzyste;
ul. Różana nr: 1, 2, 4;
ul. Różana nr: (8-12), (14-18);
ul. Astrów nr: 12, 14, 16;
ul. Katowicka;
ul. Gałeczki nr:
(2-12), (22, 22a, 24, 24a);
ul. Gałeczki nr:
(5, 7, 9, 11, 13, 15, 26, 26a, 28, 28a);
ul. Domina, Młodzieżowa 1;
ul. Młodzieżowa 5, 13;
ul. Młodzieżowa 9, 15;
ul. Młodzieżowa nr:
17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43

