Ogłoszenia Parafialne

11.02.2018r.

Dziś o godz. 1500 w domu katechetycznym spotkanie III Zakonu Franciszkanskiego.
Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.
Jutro zapraszamy wszystkich chętnych na Krąg Biblijny o godz. 1900.
Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii sw.
We wtorek po wieczornej Mszy Św. Akcja Katolicka zaprasza do wspolnej modlitwy za chorych i na swoje spotkanie do domu katechetycznego.
Dzisiaj rozpoczyna się Tydzien Modlitw o Trzezwosc Narodu, ktory konczy się
Pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu – Niedzielą Trzezwosci. Zachęcamy do podjęcia abstynencji od alkoholu i do dania swiadectwa poprzez wpis do Księgi Trzeźwości – jest ona wyłozona na bocznym ołtarzu obok zakrystii.
Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Z całym Kosciołem rozpoczynamy
okres Wielkiego Postu. Popielec jest dniem wstrzemięzliwosci i postu scisłego.
Wstrzemięzliwosc od pokarmow mięsnych obowiązuje wszystkich, ktorzy ukonczyli 14 rok zycia. Post czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich miedzy 18 a 60 rokiem zycia. Msze sw. w Środę Popielcową z obrzędem posypania głow popiołem o 700, 900, 1800, oraz zapraszamy na dodatkową Mszę sw.
o godz. 1930. Zebrana kolekta przeznaczona będzie na działalnosc charytatywną
naszej parafii.
Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego
Postu:
Droga Krzyżowa dla dorosłych
w piątki
o godz. 1715;
Droga Krzyżowa dla dzieci
w soboty
o godz. 900;
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
w niedziele
o godz. 1600.
Kazania pasyjne w tym roku wygłosi ks. Henryk.
W kancelarii i zakrystii mozna składac tzw. zalecki za naszych drogich zmarłych, za ktorych będziemy się modlili podczas nabozenstwa Drogi Krzyzowej. Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi, polecajmy więc ich Miłosierdziu
Bozemu w tym czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty.
W czwartek Msza św. szkolna o 1700 zapraszamy wszystkie dzieci. Dzieciom
przygotowującym się do I Komunii sw. zostaną pobłogosławione swiece komunijne. Po Mszy spotkanie z rodzicami.
W piątek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Początek Mszą sw. o
godz. 1800. Zapraszamy na tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo. To szczegolny czas modlitwy przed Najswiętszym Śakramentem przez trzy dni po Popielcu: w czwartek, w piątek i w sobotę od godz. 1400 do Mszy św. wieczornej.
Legion Maryi zaprasza w te dni na wspolną adorację od godz. 1400 - 1500.
Dziękujemy za złożone dzis ofiary na biezące potrzeby parafii. Za tydzien kolekta zbierana będzie przez księzy na remonty i inwestycje w naszej swiątyni. Bog
Zapłac za kazdą ofiarę. Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość, są Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Na nowo rozpoczęty tydzien, niech nam wszystkim Bog udziela swego błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

11.02. 2018 r.

Rok liturgiczny: B

VI Niedziela Zwykła
(Mk 1, 40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił
Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd
go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo
dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Trędowaty podchodzi do Jezusa z pokorą, pada na twarz i prosi. Był to właściwy sposób zbliżania się do Boga na modlitwie. Trędowaty wykazuje się
wielką determinacją i odwagą. Wie, że nie ma prawa do niczego, dlatego prosi
z pokorą: Jeśli chcesz. Przekonanie, że Jezus może wysłuchać, jeśli zechce, jest
wyrazem pokornej i głębokiej wiary. Trędowaty prosi, ale wie, że uzdrowienie
zależy od łaski Pana. Wobec tak silnej wiary Jezus odpowiada miłosierdziem:
Chcę, bądź oczyszczony!
Uzdrowiony nie był posłuszny Jezusowi. Powinien złożyć ofiarę kapłanom
(por. Kpł 14, 1-32) i milczeć. Zamiast tego rozgłaszał wszystkim o Jezusie.
Cud jakiego dostąpił sprawił, że nie mógł milczeć. Głosił chwałę Boga. W ten
sposób jednak "pokrzyżował plany" Jezusa, który odtąd musiał oddalić się na
miejsca pustynne. Niezamierzona sława Jezusa była zbyt wielka: nie mógł już
jawnie wejść do miasta. Jezus w pierwszym rzędzie oczekuje od swych
uczniów posłuszeństwa. Ewangelizacja jest ważna. Jednak ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu niż własna wizja oddawania Mu chwały.
Które z moich grzechów mógłbym określić trądem? Dlaczego? Jakie sfery
mojego życia wymagają oczyszczenia; spojrzenia miłości i miłosierdzia Jezusa? Czy moja wiara jest pokorna? Co jest dla mnie ważniejsze: mój sposób oddawania chwały Bogu czy posłuszeństwo?

VI Niedziela Zwykła - 11 lutego 2018.
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Za †† rodziców Wincentego i Jadwigę Lendlów, †† dziadków Florentynę i Józefa Lendlów, Franciszkę i Teodora.
Za † Gabrielę Wowrę w 30 dzień po śmierci.
Za † Bronisława Piotrowskiego w rocznicę śmierci, żonę Krystynę, Wiesława i Teodorę.
Za † Gertrudę Lenart na pamiątkę urodzin.
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz o miłość i wiarę dla córki Mirosławy i wnuczek
Chiary i Seliny.

Poniedziałek 12 lutego 2018.
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Za † męża Henryka z podziękowaniem za 57 lat wspólnego życia z prośbą o dar życia
wiecznego.
Za † Renatę Gońską – intencja od Kingi i Marka ze Skawicy.
Za † męża Kazimierza Ledworowskiego oraz jego siostry Halinę i Krystynę.

Wtorek 13 lutego 2018.
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Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
7
800 Za † Jana Chawińskiego - od Róży nr 2.
1800 Za † męża Michała Dudzika – na pamiątkę urodzin.

Środa Popielcowa 14 lutego 2018.
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Za † Renatę Gońską.
Za † Jana Michalika – intencja od mieszkańców Okrajnika.
W intencji Karola Nawrata z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i żywą wiarę.
Za † Jana Michalika.

Czwartek 15 lutego 2018.
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Za † Franciszka Kośćca – intencja od Stefani Gondek z Lipnicy Małej.
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Za † Jana Michalika – intencja od lokatorów z ul. Krzywej 31.
8
00
Za †† rodziców z rodziny Skowron i Andrzejewskich, oraz †† z obu stron.
17

Piątek 16 lutego 2018.
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Za † męża Stanisława Całego w 10 r. śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo z obu
stron.
Za † brata Gintera w rocznicę śmierci za †† rodziców Emmę i Pawła.
Za † Władysławę Krzysztofik oraz za †† z rodzin Krzysztofików i Baranowskich.

Sobota 17 lutego 2018
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Za † Halinę Zając – intencja od sąsiadów z ul. Krasickiego 7.
Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. siostry Faustyny za †† Zofię i Józefa
Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące.
Za †† rodziców Alfreda i Bertę Michaczów, za † męża Franciszka, za †† z rodzin Michacz i Depta.
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I Niedziela Wielkiego Postu 18 lutego 2018.
Za parafian.
Za † Janinę Rzepkę na pamiątkę urodzin od męża, córki z mężem i wnuków.
Z okazji 90 urodzin Anny Marcinkowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo.
TE DEUM.
Za †† braci Tadeusza i Stanisława Mierzwów.
Za † mamę Agnieszkę Sławińską w rocznicę śmierci oraz za †† ojca Leona i brata Henryka.

„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt. 24,12)
Drodzy Bracia i Siostry!
Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje
nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia” (1), który
zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym
życiem.
Również w tym roku – przez to przesłanie – pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w tym słowami Jezusa z
Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24,12).
To zdanie zawarte jest w mowie dotyczącej końca czasów, wygłoszonej w Jerozolimie,
na Górze Oliwnej, właśnie tam, gdzie rozpocznie się męka Pana. Jezus, odpowiadając na
pytanie uczniów, zapowiada wielkie udręki i opisuje sytuację, w jakiej może znaleźć się
wspólnota wierzących: w obliczu bolesnych wydarzeń pewni fałszywi prorocy wielu
wprowadzą w błąd, tak iż grozić będzie wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą
całej Ewangelii.
Płomień Paschy
Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że
miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać.
Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest
zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek 9 i w sobotę 10 marca, a inspiracją do
niej będą słowa z Psalmu 130,4: „Ty udzielasz przebaczenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy, co stworzy
sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej.
Błogosławię wam z serca i modlę się za was. Nie zapominajcie modlić się za mnie.
Franciszek

