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Dzisiejszą niedzielą r ozpoczynamy Adwent czas r adosnego
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.
I Niedziela Adwentu tr adycyjnie obchodzona jest jako niedziela
trzeźwości – zachęcamy do podejmowania daru abstynencji od alkoholu.
Można też wpisać się do księgi trzeźwości.
Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 1100 Panu Bogu dziękujemy za
tych, którzy w naszej świątyni pełną posługę liturgiczną, za ministrantów,
lektorów, kantorów, za szafarzy nadzwyczajnych komunii św.
Zapraszamy także nowych chętnych do pod posługi. Wszystkim już
zaangażowanym z serca dziękujemy.
Od poniedziałku do piątku ser decznie zapr aszamy na RORATY.
Na tę szczególną adwentową modlitwę zapraszamy tak dorosłych jak
i wszystkie dzieci.
Roraty dla dorosłych: od poniedziałku do soboty na Mszy św.
o godz. 700.
Roraty dla dzieci:
Msze św. roratnie będą odprawiane od poniedziałku do piątku
o godz. 1800, a w czwartek na mszy św. szkolnej o godz. 1700. Prosimy
dzieci, by na roraty przychodziły z lampionami i dzwoneczkami, aby
w sposób uroczysty rozpoczynać roraty idąc w adwentowej procesji.
Proponujemy, aby w poszczególne dni dzieci przychodziły: w poniedziałki
– roraty z mamą, we wtorki – roraty z tatą, w środy – roraty z babcią,
w czwartki – roraty z dziadkiem, natomiast w piątki – na roraty
przychodzimy z rodzeństwem.
W naszej świątyni, wzor em ubiegłych lat, pojawiło się Ser ce
Pełne Dobra: Zwracamy się z prośbą o dar w postaci maskotek, drobnych
zabawek czy smakołyków, które będą wręczane dzieciom, jako nagrody
podczas rorat. Dary można składać przed każdymi roratami do
przygotowanego serca.
W związku z roratami dla dorosłych pr zez okr es adwentu
w naszej świątyni nie będzie sprawowana msza św o godz. 800. Dla
chorych będziemy transmitować mszę św. roratnią o godz. 700.
W piątek o 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego.
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Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

28.11.2021 r. /do użytku wewnętrznego/

Rok liturgiczny: B

I Niedziela Adwentu Rok C
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć
będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was
znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy
mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Łk 21, 25-28. 34-36

Obchody liturgiczne tygodnia:
wtorek
piątek
czwartek

Święto św. Andrzeja Apostoła;
wspom. św. Franciszka Ksawerego;
wspom. św. Barbary.

ADWENT
to szczególny okres
poprzedzający święta Bożego
Narodzenia, który obejmuje
cztery niedziele przypadające
przed 25 grudnia. Adwent dla
wierzących stanowi czas przede
duchowych przygotowań do
Paruzji i do Świąt Bożego
Narodzenia.
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29/11/2021 Poniedziałek
1. W intencji tercjarzy naszej parafii, za wstawiennictwem wszystkich
Świętych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
2. Za †† Tadeusza Nowaka, brata Piotra i bratową Aleksandrę.
Za †† Rozalię i Piotra Ciecholewskich w rocznice śmierci oraz †† z rodzin
Ciecholewski, Mike i Opielka.

30/11/2021 Wtorek

700 1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
2. Za † Jana Białasa w kolejną rocznicę śmierci.
00
18 1. Za † Renatę Gońską w 4. rocznicę śmierci.
2. Za † Emilię Kamysz w 1. rocznicę śmierci.
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01/12/2021 Środa
1. W int. małżonków Natalii i Edmunda Ciechańskich z prośbą o łaskę
wiary.
2. Za † męża Antoniego w 14. rocznicę śmierci, †† z rodzin Kaduk, Dziadek,
Lubos, Wilk, Czempiel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
próśb i podziękowań oraz za zmarłych:
- Za † Marka Majkę od Katarzyny i Rafała Łukaszczyków z dziećmi;
- Za †† rodziców Józefa i Jadwigę Cudek oraz †† z rodzin Cudek i Smosna;
- Za † Józefa Szczepaniaka w 30 dzień po śmierci;
- Za † Michała Marcinka - od pracowników Szpitala Miejskiego w
Siemianowicach Śl.

02/12/2021 Czwartek
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1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących
się do kapłaństwa.
2. Za †† Romanę Szymankiewicz, dziadków oraz pokrewieństwo z rodzin
Szymankiewicz i Potocki.
W intencji Jacka Delocha z okazji urodzin do Bożej Opatrzności jako
podziękowanie za dar życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego dla solenizanta i całej
rodziny.

03/12/2021 Piątek
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1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających
oraz za rodziny naszej parafii.
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron.
Za † Ewę Widerę w 10. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Janinę i Stefana.

04/12/2021 Sobota
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Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i
zmarłych członków Żywego Różańca.
W intencji górników, emerytów górniczych, wdowy, wdowców, i rodziny
górnicze, wszystkich którym patronuje św. Barbara.
Za †† Andrzeja i Jana Goików, Elżbietę i Brunona Sladeczków, Teresę i
Emila Boryczków, Danutę, Józefa i Mariolę Brzęczków, †† z rodziny
Niestoik i Goik.

05/12/2021 II Niedziela Adwentu
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Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój liczebny i
duchowy wspólnoty.
Za † Jana Lewandowskiego.
Za † Leopolda Rzepkę za wstawiennictwem św. Barbary.
Za †† Alojzego Strzeleckiego w 40. rocznicę śmierci, Eleonorę i Stanisława
Strzeleckich, Katarzynę i Antoniego Wydmuchów, †† z rodziny Wencel,
Łągiewka i Pasierowski.
W intencji Gerdy Piątek z ok urodzin z podziękowanie MB Nieustającej
Pomocy za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny, wnuczek z rodzinami i prawnuków.
(Ciąg dalszy ogłoszeń)

W sobotę, 4 grudnia wspomnienie św. Bar bary, ser decznie zapr aszamy
na Mszę św. o godz. 900 górników, emerytów górniczych, wdowy, wdowców, i
rodziny górnicze, do wspólnego dziękczynienia. Nie będzie mszy św. o godz. 800.
W tym tygodniu pr zypadają w życiu litur gicznym I czwar tek, piątek i I
sobota miesiąca. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Chorych parafian z posługą sakr amentalną w domach odwiedzimy w
sobotę 18 grudnia.
Pod chórem można nabyć wigilijne świece, i poświęcone opłatki, jest
kilka lampionów.
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiar y na potrzeby naszej świątyni. Bóg
Zapłać za każdą ofiarę. W przyszłą niedzielę wychodząc z kościoła będzie można
wesprzeć fundację Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Zespołowi charytatywnemu
dziękuję za przeprowadzanie zbiórek prowadzenie sprzedaży świec i opłatków.

1800 Za † Henryka Blaszkę w 1. rocznicę śmierci oraz rodziców i braci z obu
stron.

Zachęcamy do lektur y pr asy r eligijnej. J est Gość Niedzielny dołączono
do niego kalendarz ścienny, jest nowy numer Małego Gości, są Misyjne Drogi. Jest
także „Głos Św. Antoniego”.

W ADWENCIE W TYGODNIU NIE MA MSZY ŚW O GODZ. 800
ZAPRASZAMY NA RORATY DLA DOROSŁYCH O GODZ. 700

Na nowo r ozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego
błogosławieństwa.
Szczęść Boże

