Ogłoszenia Parafialne

04.02.2018 r.

Zapraszamy dziś o godz. 1630 na nieszpory niedzielne.
Jutro 5 lutego wspomnienie św. Agaty, po Mszach św. będzie
błogosławiony chleb sw. Agaty.
Najbliższy wtorek jest I wtorkiem miesiąca – nowenna do sw.
Antoniego będzie tego dnia odprawiona takze po mszy sw. wieczornej.
1600

W piątek o godz.
spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci,
wieczorna Msza sw. w piątek w intencji zyjących i zmarłych członkow
apostolstwa.
W przyszłą niedzielę przypada Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes, Światowy Dzień Chorego. Serdecznie
zapraszamy wszystkich chorych i starszych wiekiem parafian na Mszę sw
w ich intencji z mozliwoscią przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych
oraz na spotkanie przy stole w sobotę o godz. 1100 do naszej swiątyni.
Tych ktorzy nie będą mogli przybyc odwiedzimy z posługą sakramentalną
w sobotę rano.
Okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu: we wtorek po
Mszy sw. wieczornej razem z Odnową w Duchu Swiętym, w czwartek
o 1530 z arcybractwem NSPJ, w piątek o godz. 2000 i w sobotę od 1700.
Jest jeszcze dosłownie kilka wolnych miejsca na naszą
pielgrzymkę parafialną do Fatimy i Santiago De Compostela na
przełomie czerwca i lipca br. Szczegóły w kancelarii i na stronie
internetowej naszej parafii.
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby na archidiecezję.
Za tydzien kolekta na biezące rachunki parafii. Bog Zapłac za kazdą ofiarę.
Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy
numer Małego Gościa, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny
Głos Św. Antoniego.
Na nowo rozpoczęty tydzień, na drugi tydzień ferii zimowych,
wszystkim zyczymy Bozego Błogosławienstwa, i przypominamy, ze
w tygodniu podczas ferii nie będzie Mszy sw. o godz. 800.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

04.02. 2018 r.

Rok liturgiczny: B

V Niedziela Zwykła
EWANGELIA DZISIEJSZEJ NIEDZIELI (Mk 1, 29-39 )
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu
o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka.
I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich
chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał
złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy
Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich:
«Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać,
bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach
i wyrzucając złe duchy. Oto Słowo Pańskie.

W tym tygodniu:
w poniedziałek:
- wspomnienie św. Agaty - po mszach św. święcimy chleby;
we wtorek:
- wspomnienie śww Pawła Miki i Towarzyszy
- I wtorek miesiąca, nowenna do św. Antoniego także po
wieczornej Mszy św.
w czwartek:
- wspomnienie dow. Św. Hieronima Emilianiego, zak.
- wspomnienie dow. Św. Józefiny Bakhity, dz.
w sobotę:
- wspomnienie św. Scholastyki, dz.
- godz. 1100 Msza św. w intencji chorych oraz możliwość
przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. (po Mszy św.
spotkanie przy stole);
W przyszłą niedzielę - wspomnienie NMP z Lourdes.

NIEDZIELA 4 lutego 2018.

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa .
900 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Marię i Krzysztofa Szewerów, Antoniego
1100
1230
1700

i Dariusza Kudełko, Czesława Stanka, Genowefę i Piotra Wyderków, Helenę i Franciszka,
Anielę i Józefa Jurczyków, Ludwikę Kozaczkę, Marię Starsiak, Rafała Godulę,
Za † Franciszka Kukowkę w 22 r. śmierci.
Z okazji 70 urodzin Marianny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. TE DEUM
Za † Julię Hałgas z 3 r. śmierci oraz jej męża Michała i za †† z rodziny.

Poniedziałek 5 lutego 2018.

700 Za † męża Henryka Lipkę w kolejną rocznicę śmierci.
1800 W podziękowaniu za miniony rok, otrzymane łaski, opiekę naszych możnych patronów -

od rodzin Fojcik i Mrowiec oraz z prośbą o wstawiennictwo i pomoc św. Moniki i św.
Augustyna w sesji egzaminacyjnej dla Moniki.

Wtorek 6 lutego 2018.

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za Halinę z okazji urodzin
1800

7

00

1800

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę Matki Bożej,
św. Antoniego, zdrowie na dalsze lata życia dla solenizantki i całej rodziny.
Z okazji urodzin syna Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla solenizanta i całej rodziny.

Środa 7 lutego 2018.
Za †† rodziców Zygmunta i Reginę Paś, brata Leszka, męża Mariana, córkę Violettę
Bidzińską i dusze w czyśćcu cierpiące.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- Za † Zofię Łamik w rocznicę śmierci, za † Romana Łamika na pamiątkę urodzin;
- Za † Adama Lubonia od kolegów z pracy.

„Światowy Dzień Chorego”
11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego.
Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kard.
Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - wspomnienie
Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym. 11 lutego 1858 r. Matka Boża ukazała się w Lourdes, które „od tamtego czasu stało się celem licznych pielgrzymek. Madonna
chciała w tym górzystym regionie ukazać swą macierzyńską miłość szczególnie
do cierpiących i chorych. Jeżeli Jezus jest źródłem życia, które zwycięża śmierć,
to Maryja jest troskliwą Matką, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swych
dzieci, wypraszając dla nich zdrowie duszy i ciała. Oto orędzie, jakie sanktuarium
w Lourdes stale proponuje czcicielom i pielgrzymom. Takie też jest znaczenie
uzdrowień ciała i duszy, do jakich dochodzi w grocie Massabielle
11 lutego jest dla niejednego z nas szansą odkrycia całego bogactwa faktu, iż
Chrystus w trosce o nasze zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe zostawił nam
specjalny sakrament namaszczenia. Warto tego dnia w sposób szczególny dziękować Chrystusowi za tę Jego pełną miłości pamięć o wszystkich chorych. A jeśli
nas samych dotyka - niezależnie od wieku - jakieś cierpienie, poprośmy o udzielenie tego sakramentu. Jest to głębokie religijne przeżycie, które umacnia człowieka,
dodaje sił i umożliwia zachowanie chrześcijańskiej postawy w godzinach cierpienia. W naszym kościele w sobotę 10 lutego podczas Mszy św. w intencji chorych
będzie udzielany sakrament chorych.

Czwartek 8 lutego 2018.
700 Za † Reginę Furmaniak w - 30 dzień po śmierci.
1700 Za † Józefa Lenarta na pamiątkę urodzin.

Piątek 9 lutego 2018.
700 Z okazji 85 ur. Janiny Tomali z podziękowaniem za otrzymane łaski, za szczęśliwy

przebieg operacji z prośbą o Boże błog., opiekę MB na dalsze lata życia. TE DEUM

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

Sobota 10 lutego 2018.

700 Za † Franciszka Kośćca.
1100 Z OKAZJI DNIA CHOREGO w intencji chorych i starszych wiekiem parafian
1800 Za † żonę Urszulę Wieczorek w 14 r. śmierci, za †† rodziców z obu stron, brata

Jerzego i krewnych z rodzin Kubica, Wieczorek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA 11 lutego 2018.

700 Za †† rodziców Wincentego i Jadwigę Lendlów, †† dziadków Florentynę i Józefa,
900
1100
1230
1700

Franciszkę i Teodora.
Za † Gabrielę Wowrę w 30 dni po śmierci.
Za † Bronisława Piotrowskiego w rocz. śmierci, żonę Krystynę, Wiesława i Teodorę.
Za † Gertrudę Lenart na pamiątkę urodzin.
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz o miłość i wiarę dla córki
Mirosławy i wnuczek Chiary i Seliny.

Chleb św. Agaty

Zgodnie z tradycją 5 lutego w kościołach poświęca się chleb, sól i wodę.
Mają one chronić przed złem, szczególnie ogniem i piorunami. Święta Agata
urodziła się w Katanii na Sycylii około roku 235, w szlacheckiej rodzinie. Po
przyjęciu chrztu postanowiła żyć w dziewictwie. Oczarowany urodą o jej rękę
ubiegał się rzymski namiestnik Sycylii. Agata jednak odrzuciła jego propozycję,
czym naraziła się na jego gniew. Została uwięziona i poddana torturom. Zmarła
zamęczona w roku 251.
Legenda głosi, iż rok po śmierci św. Agaty wybuchł wulkan Etna i rozpalona
lawa, wypływająca z wnętrza ziemi zagrażała miastu. Wtedy też mieszkańcy modlili się do św. Agaty prosząc o ratunek. Aby zapobiec katastrofie ludność posłużyła się welonem kobiety, by powstrzymać ognistą lawę. Miasto zostało uratowane. Imię „Agata” w języku greckim oznacza „dobra”. Jej liturgiczne wspomnienie
obchodzone jest 5 lutego.
Z modlitwy błogosławieństwa:
Pobłogosław ten chleb, który przynosimy dzisiaj ku czci św. Agaty, dziewicy
i męczennicy, i spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzieląc się tym chlebem,
byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności.

