Ogłoszenia Parafialne

30. 01.2022 r.

Serdecznie dziękujemy Parafianom, którzy modlili się
o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022 podczas
wieczornych Mszy sw. w ich intencji. Dziękujemy za złozone przy tej
okazji ofiary na potrzeby naszej parafii. Dzięki Waszej ofiarnosci
parafia moze funkcjonowac, moze opłacac konieczne rachunki
i prowadzic biezące prace remontowe, Serdeczne Bog Zapłac za kazdy
Wasz dar.
We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji
Katolickiej.
W środę obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego –
tradycyjnie zwane Matki Bozej Gromnicznej. Msze sw będą
sprawowane tego dnia o godz. 700 800 i 1800. Podczas Mszy sw. będą
błogosławione swiece i gromnice. Ofiarowanie Panskie jest tez
Swiatowym Dniem Zycia Konsekrowanego. Kolekta zbierana 2 lutego
przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne, mające swoje
klasztory na terenie naszej archidiecezji.
W środę o 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.
W czwartek przypada wspomnienie św. Błażeja, po Mszach
dla chętnych udzielać będziemy błogosławieństwa św. Błażeja.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

30.01.2021 r. /do użytku wewnętrznego/

Rok liturgiczny: C

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust
Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie:
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego,
co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile
widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było
w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez
trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju;
a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w
Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk
Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy
się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry,
na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak,
przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
Łk 4, 21-30

W piątek o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkanskiego.
W sobotę przypada wspomnienie św. Agaty, tego dnia
błogosławi się w kosciołach chleb i wodę.
W tym tygodniu, w liturgii przypadają I piątek i I sobota
miesiąc, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania.
W sobotę 12 lutego odwiedzimy chorych parafian z posługą
sakramentalną.
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za
tydzień kolekta na archidiecezję na remont i działalność domów
rekolekcyjnych. Bog Zapłac za kazdą ofiarę.
Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg
udziela swego błogosławienstwa.

Chrystus chciał dać szansę swoim
rodakom i przypominając dobrze
znane im wydarzenia ze Starego
Testamentu, skłonić do refleksji.
Niestety, nie skorzystali z tego
pouczenia i dali się unieść ambicji.
Przestali
panować
nad
sobą.
Kierowani gniewem wyrzucili z
miasta
swego
dobroczyńcę
i zamierzali Go strącić z góry, na
której ich miasto jest zbudowane. "On
jednak
przeszedłszy
wśród
nich, oddalił się". Nazaretańczycy nie przyjęli przepowiadania Chrystusa
i dlatego On odszedł od nich i skierował swe kroki do innych. Człowiek
musi okazać dobrą wolę i przyjąć Boże słowo. Gdy tego nie czyni, naraża
się na to, że Bóg od niego odchodzi.

06/02/2022 V Niedziela Zwykła

31/01/2022 Poniedziałek
00

7

800
1800

Za † Stanisława Kazka, jego teściów Eugeniusza i Annę Stokłosów - od
Stanisława Gnutka.
Za † Cecylię Karel.
Za † Gizelę Przybytek - jako pamiątka urodzin.

01/02/2022 Wtorek
00

7
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
800 Za † Henryka Ostrowskiego w kolejną rocznicę śmierci.
1800 1. Za †† Krystynę Hatko † męża Augustyna i †† lok. z ul. Kaszubskiej 21.
2. Za † Stanisława Maja oraz †† w ostatnim czasie mieszkańców ul.
Kopernika 8 - od lokatorów.

02/02/2022 Środa
00

7
Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów.
800 Za †† Zygmunta Czarnego, rodziców i teściów.
1800 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
próśb i podziękowań oraz za zmarłych:
- Za † Karola Cebulskiego od Dominika;
- Za † Bronisława Piotrowskiego, żonę Krystynę, syna Andrzeja, Alicję i
Wiesława Gilewskich;

03/02/2022 Czwartek
00

7

800
1700

O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących się
do kapłaństwa.
Do Trójcy Przenajświętszej przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej
za członkinie Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego "Elianum" o wzrost
duchowy i liczebny.
1. Za †† Stanisława Maja, rodziców Stanisławę i Czesława oraz Janinę i
Stanisława Jaworków.
2. Za † Ryszarda Nadgródkiewicza w 30. dzień po śmierci.

04/02/2022 Piątek
00

7

800

1800

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.
W intencji Katarzyny z okazji kolejnej rocznicy urodzin jako podziękowanie
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Za †† rodziców Julię i Michała Hałgasów, siostrę Annę Mateja oraz za †† z
rodzin Hałgas, Gajewski, Zięba, Cudek, Wojnar, Mateja.

05/02/2022 Sobota
00

7

800
1800

Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i
zmarłych członków Żywego Różańca.
Za † Edwarda Lewickiego.
Za †† Marię i Alfreda Buglów, Jana Kocura i rodziców, Stanisława Miętki,
rodziców, rodzeństwo, Stanisława i Krystynę Liszewskich.

00

7

900
1100
1230
1700

Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój liczebny i
duchowy wspólnoty.
W intencji Piotra Bogaleckiego z okazji urodzin, jako podziękowanie za dar
życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę
Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny.
W intencji Macieja Olczyka z okazji 16 urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę św. Antoniego dla
solenizanta i całej rodziny.
Za † Zofię Łamik w kolejną rocznicę śmierci oraz jej męża Romana na
pamiątkę urodzin.
Za † Józefa Lenarta jako pamiątka urodzin.
Święto Ofiarowania Pańskiego
jest jednym z najstarszych świąt
chrześcijańskich. Znane było
już w IV wieku w Jerozolimie,
natomiast w liturgii rzymskiej
zadomowiło się w wieku VII.
Przed 1969 rokiem na
Zachodzie znane było jako
Święto Oczyszczenia
Najświętszej Maryi Panny. Po
soborze zmieniono nazwę, żeby
ukazać chrystocentryczne
znaczenie uroczystości.

Gdy kobieta urodziła syna, przez
czterdzieści dni była uważana za rytualnie
nieczystą (Kpł 12, 1-8). Dopiero po upłynięciu
tego czasu mogła wejść do świątyni. Ofiarowanie
(„wykupienie” za złożoną ofiarę) pierworodnego,
nawiązywało do wyzwolenia Żydów z egipskiej
niewoli i ocalenia ich przed ostatnią plagą (Wj 12,
29-30). W fakcie, iż Niepokalana Maryja poddała
się mojżeszowemu Prawu, pobożność ludowa
dostrzegała przede wszystkim jej pokorę. Od początku celebracjom tego święta
towarzyszyły procesje ze świecami. Procesja ze światłem nawiązuje do podróży
Maryi i Józefa do świątyni oraz hymnu Symeona („Światło na oświecenie pogan”).
Światło oczywiście oznacza Chrystusa (J 8, 12).
Święto Matki Boskiej Gromnicznej w Polsce zawsze obchodzono bardzo
uroczyście. Świece, które były święcone przed Mszą, i z którymi szło się w
procesji, nazywano gromnicami. Nazwa pochodzi od gromów, przed którymi strzec
miały stawiane podczas burzy w oknach zapalone świece.

