Ogłoszenia Parafialne

09.01.2022 r.

Świętujemy dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego.
W najbliższą środę wieczorem zapraszamy na modlitwę w
intencji Kościoła. Jeśli masz pragnienie „zrobienia czegos”,
zapraszamy na Mszę sw. o godz. 1800, a bezposrednio po niej na
spotkanie z grupą młodych ludzi, ktorzy tworzą wspolnotę modlitwy
Za Koscioł. W planie swiadectwo, wspolna modlitwa. Zapraszamy
serdecznie.
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 będzie
udzielane specjalne błogosławienstwo. Kto będzie chciał będzie miał
okazję do złozenia ofiary na potrzeby naszej swiątyni.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

09.01.2021 r. /do użytku wewnętrznego/

Rok liturgiczny: C

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co
do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem
Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego,
w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś
moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Łk 3, 15-16. 21-22

Przypominamy, że msze św w tygodniu sprawujemy
w krypcie naszej świątyni.
Mamy wolne intencje w styczniu. Wykaz wolnych terminów
zamieszczono na naszej stronie internetowej i w Głosie sw. Antoniego.
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.

Z niekłamaną radością przeżywamy wspomnienie chrztu Chrystusa
w Jordanie, ponieważ stał się on objawieniem światu Mesjasza
i niósł wszystkim radosną wiadomość, że nadszedł czas
oczekiwanego już od dawna zbawienia. Chrystus jednak nadal głosi
swoją Ewangelię zbawienia, którą powinniśmy przyjmować
z wielką uległością serca, ponieważ Bóg Ojciec zwraca się do nas
ze stanowczym wezwaniem wskazując na swego Syna: "Jego
słuchajcie".

00

10/01/2022 Poniedziałek

7
O powrót do zdrowia dla Jerzego.
800 W intencji wnuka Szymona z okazji 4 urodzin z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz o szczęśliwy przebieg
operacji Hanny Janas.
00
18 1. Za † Leona Jopka w 10. rocznicę śmierci.
2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Kościuszki,
Konopnickiej, Hetmańskiej.
00

11/01/2022 Wtorek

7
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
800 W intencji Felicji Macioszek z okazji urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie.
00
18 1. Za † Janusza Lubosa w 1. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron.
2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Karpińskiego,
Bogedaina, Górnośląskiej.

12/01/2022 Środa

700 Za † Cecylię Karel od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Róży
Różańcowej nr 8.
800 Za † męża Gintra Dudziaka w 16. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów i
szwagrów.
00
18 1. Msza św. zbiorowa:
- Za † Piotra Księżyka;
- Za † Karola Cebulskiego od Eli z rodziną;
2. Msza św. o Boże błog. dla mieszkańców ul. Dąbrowskiego nr parzyste.
00

13/01/2022 Czwartek

7
800 Za † Tadeusza Marcinkowskiego.
1700 1. Za † ojca Edwarda Skibę, matkę, siostrę, brata i bratową, 2 szwagrów oraz
†† pokrewieństwo z rodziny Skiba i Podsiadło.
2. Msza św. o Boże błog. dla mieszkańców ul. Dabrowskiego nr nieparzyste.
00

16/01/2022 II Niedziela Zwykła

00

7
900 W intencji Ireny Banasiak z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
1100 Za † brata Henryka Sławińskiego.
1230 W intencji Genowefy Kamińskiej z okazji 90. urodzin jako podziękowanie za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej. Te Deum
1700 Za † męża Jana Klamę w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny Klama i Przybyłka.

PROPONOWANE TERMINY MSZY ŚW
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PARAFIAN W 2022 ROKU
10.01.22 poniedziałek ul. Kościuszki, Konopnickiej, Hetmańska;
11.01.22 wtorek
ul. Karpińskiego, Bogedaina, Górnośląska;
12.01.22 środa
ul. Dąbrowskiego nr parzyste;
13.01.22 czwartek
ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste;
14.01.22 piątek
ul. Poniatowskiego, Kaszubska, Lwowska;

17.01.22 poniedziałek ul. Krzywa nr: (31), (33-37), (39-43);
18.01.22 wtorek
ul. Krzywa nr: 26 i 28;
19.01.22 środa
ul. Krzywa nr: (6-2), (5-7), (19-23), 25-29);
20.01.22 czwartek
ul. Urbanowicza, Żwirki i Wigury, Willowa, Piaskowa;
21.01.22 piątek
ul. Gałeczki nr: (2-12), (22, 22a, 24, 24a);
24.01.22 poniedziałek ul. Gałeczki nr: (5, 7, 9, 11, 13, 15, 26, 26a, 28, 28a);
25.01.22 wtorek
ul. Domina, Młodzieżowa 1;
26.01.22 środa
ul. Młodzieżowa 5, 13;
27.01.22 czwartek
ul. Młodzieżowa 9, 15;
28.01.22 piątek ul.
ul. Młodzieżowa 17, 19, 21, 23, 25, 33, 37, 39, 41, 43

14/01/2022 Piątek

7
800 Za † ojca jezuitę Stanisława Mrozka.
1800 1. W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Poniatowskiego,
Kaszubska, Lwowska.

WYKAZ WOLNYCH INTENCJI w STYCZNIU 2022:
10/01/2022 – godz.7.00

21/01/2022 – godz.7.00

13/01/2022 – godz.7.00

22/01/2022 – godz.7.00

14/01/2022 – godz.7.00

24/01/2022 – godz.7.00

700
800 Za †† Izabelę i Marka Madejów jako pamiątka urodzin oraz † męża
Zygmunta.
1800 Za †† Pawła Luxa, jego żonę Emmę, syna Gintera oraz pokrewieństwo z
rodziny Lux i Księżyk.

15/01/2022 – godz.7.00

27/01/2022 – godz.7.00

16/01/2022 – godz.7.00

28/01/2022 – godz.7.00

17/01/2022 – godz.7.00

29/01/2022 – godz.7.00

19/01/2022 – godz.7.00

30/01/2022 – godz.7.00

16/01/2022 II Niedziela Zwykła

20/01/2022 – godz.7.00

31/01/2022 – godz.7.00

15/01/2022 Sobota

