Ogłoszenia Parafialne

16.12.2018r.

Dziś III Niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości (Gaudete), źródłem tej radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się
święta Narodzenia Pańskiego.
Zapraszamy serdecznie dziś na godz. 1630 na Nieszpory.
W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.
Zapraszamy na ostatni tydzień z roratami. Dla dzieci od poniedziałku do piątku podczas mszy św. wieczornych, a dla dorosłych o godz.
700. Uroczyste zakończenie RORAT dla dzieci będzie miało miejsce w
Święto sw. Młodziankow ktore przypada 28 grudnia w piątek po swiętach.
W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych parafian.
Najbliższa sobota to 22 dzień miesiąca – serdecznie zapraszamy
czcicieli św. Rity na godz. 1800, na Mszę św. w ich intencji i na nabożeństwo z ucałowaniem relikwii.
W przyszły poniedziałek Wigilia Bożego Narodzenia - zatroszczmy
się o chrzescijanski wymiar wieczerzy wigilijnej, pamiętajmy przy stole o
wspolnej modlitwie, łamaniu się opłatkiem, rodzinnym kolędowaniu. Zachowajmy wstrzemięzliwosc od pokarmow mięsnych i od alkoholu.
DODATKOWA OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ PRZED ŚWIĘTAMI:
______________________________________________
Piątek
od 630 - 900
od 1600 - 2000,
______________________________________________
Sobotę
od 1100 - 1300
od 1600 - 2000.
______________________________________________
Poniedziałek (WIGILA) od 630 - 1200
od 1430 - 1630
Dziękujemy za złożone dzis ofiary na potrzeby naszej parafii. Kolekta
w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej swiątyni. Bog Zapłac za kazdą ofiarę. W kancelarii są jeszcze do nabycia bilety na BETLEJEM W SPODKU,
które będzie miało miejsce 3 stycznia o godz. 19 00. Bilety w cenie: od 50
do 80 zł. Zachęcamy do lektury prasy religijnej Gość Niedzielny, jest Mały
Gość, są Misyjne Drogi, a takze Głos Św. Antoniego. Do Goscia dołączono płytę z kolędami wykonywanymi na gitarze.
Na nowo rozpoczęty tydzien, na czas bezposredniego przygotowania
do swiąt Bozego Narodzenia niech nam wszystkim Bog udziela swego błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

16.12. 2018 r.

Rok liturgiczny: C

III Niedziela Adwentu
(Łk 3,10–18)
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On
im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto
ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć
chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie
pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc
lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy
nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a
plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii
„Cóż mamy czynić”? To pytanie warto postawić sobie również w kontekście
dzisiejszej „niedzieli radości”. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, który chrzci
„Duchem Świętym i ogniem”. Prawdziwa radość duchowa płynie z bliskości i
przyjaźni z Jezusem, z Bogiem i jest owocem Ducha Świętego (Ga 5, 22n).
Radość jest również owocem wyzwalania się z krępujących na co dzień więzów i różnorakich zniewoleń. Są nimi przykładowo: strach przed drugim człowiekiem, codziennym towarzyszem drogi i tym nieznanym; uprzedzenia, osądy, stereotypy, fałszywe ideały (np. samorealizacji albo samodoskonalenia),
różne formy zazdrości, pycha….
Te wszystkie zniewolenia czynią serce smutnym. Nie pozwalają być sobą,
cieszyć się darami, talentami, ani ich rozwijać. Zamiast radości z tylu darów, a
przede wszystkim, z największego daru – Jezusa, pozostaje wtedy zazdrość i
demoniczny smutek.
Prawdziwej radości uczy Maryja. Nasza radość bywa hałaśliwa. Mylimy ją z
głośnymi salwami śmiechu. Maryja pokazuje, że istnieje inna radość; radość,
która dobrze czuje się w milczeniu, wyciszeniu, wewnętrznym pokoju, w słuchaniu i rozważaniu Bożego słowa.

III Niedziela Adwentu 16 grudnia 2018.
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Za †† koleżanki: Małgorzatę Petroniec, Sylwię Nyczkę, Mariannę Szczyrbę i Renatę
Wojtkowiak.
Za † Wiesławę Kmon w 1. rocznicę śmierci
W 19-tą rocznicę śmierci mamy Stefanii Świerczyny, taty Antoniego, córki Ilony,
dziadków Antoniego i Antoninę, krewnych z rodzin Wilk, Świerczyna, Brodziak.
Z okazji 80. rocznicy urodzin Barbary Ledworowskiej z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. TE DEUM
Za †† Andrzeja i Jana Goików, Elżbietę, Brunona Sladeczków, Marię Niestoik, Gizelę
Anioł, Emila i Teresę Boryczków, Mariolę, Danutę, Józefa Brzęczków.

Poniedziałek 17 grudnia 2018.
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Za † męża Antoniego Dudka oraz †† z rodzin Dudek, Witowski oraz † Krystynę Jeglorz.
Za † Elżbietę Druzgałę - od rodziny Flagów z córką Izabelą.
Za †† rodziców Antoniego i Wandę Tumalów, Zofię i Leonarda Drzyzgów, brata Antoniego, siostry Stanisławę, Zdzisławę, Grażynkę, szwagra Tadeusza i †† z obu stron.

Wtorek 18 grudnia 2018.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Do Miłosierdzia Bożego w intencji Wandy Dulat z okazji 90. urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośba o zdrowie, dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.
TE DEUM
Za † Irenę Wilczek w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodzin Wilczek i Pietruszka.

Środa 19 grudnia 2018.
Za † Klarę Strzodę w pamiątkę urodzin i za † męża Eugeniusza i †† z obu stron.
Za †† rodziców Martę i Rajmunda Mrowców.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i
podziękowań;
- Za † Elżbietę Druzgałę - od sąsiadów z ul. Różanej 16;
- Za † Wiesławę Stempień - od lokatorów z ul. Krzywej 9;
- Za † Anię Zarębę - od rodziny Sobczak;
- Za † Wiktorię Dobczak jako pamiątka urodzin;
- Za † Józefa Sołtysika jako pamiątka urodzin.

Czwartek 20 grudnia 2018.
Za † Barbarę Miłoszewską.
Za † mamę Martę Kołodziej.
Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę, Stanisława Zająców, Klarę, Gerarda Pampuchów.

Piątek 21 grudnia 2018.
Za † Elżbietę Druzgałę - od Staszka z rodziną z Lubnia.
W intencji Dariusza z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.
Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława oraz Alicję i
Agnieszkę Mierzewskie.

Sobota 22 grudnia 2018.
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Z ok. urodzin Celiny Zimnej o Boże błog., opiekę Matki Bożej, światło Ducha Świętego
i zdrowie.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Bożę, zdrowie i
opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Barbary Pelczarskiej.
Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.

IV Niedziela Adwentu 23 grudnia 2018.
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Za †† mamę Anielę w kolejną rocznicę śmierci, tatę Szczepana, brata Aleksandra i bratową Adelę Pławeckich
W intencji nowo ochrzczonych Wanessy i Piotra, ich rodziców i opiekunów.
Za † męża i ojca Grzegorza Adamoszka w 4. rocznicę śmierci.
Z okazji 86-tych urodzin pani Teresy Rudej.
Za † Aleksandrę Kijańską w 1. rocznicę śmierci, †† Wacława Kijańskiego, Józefa Wieczorka i Krystynę Cetlawę.

Święty Jan Paweł II o Adwencie
Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni
urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju. Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach wierzących pewność, że Bóg pozostaje
wierny swym obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei, która
przenika nasze najgłębsze doświadczenia osobiste i wspólnotowe.
Każdy człowiek marzy o świecie bardziej sprawiedliwym i solidarnym, w którym godne warunki życia i pokojowe współistnienie przyczyniałyby się do kształtowania harmonijnych relacji pomiędzy ludźmi i narodami. Często bywa jednak inaczej. Przeszkody,
konflikty i trudności różnej natury często pojawiają się w naszym życiu, a niekiedy niemal je wypełniają. Siły i odwaga potrzebne do zaangażowania się w to, co dobre, mogą
ustąpić złu, niekiedy bowiem zdaje się, że zdobywa ono przewagę. W takich właśnie
chwilach przychodzi nam z pomocą nadzieja. Tajemnica Bożego Narodzenia, którą za
kilka dni przeżyjemy na nowo, daje nam pewność, że Bóg jest Emmanuelem — Bogiem
z nami. Dlatego nigdy nie powinniśmy czuć się osamotnieni. On jest nam bliski, stał się
jednym z nas, przyjmując ciało w dziewiczym łonie Maryi. Dzieląc nasz pielgrzymi los
na tej ziemi, sprawił, że możemy osiągnąć radość i pokój, których pragniemy w głębi
naszego serca.
Niech zatem światło i żar nadziei, drodzy bracia i siostry, wypełniają te dni bezpośrednich przygotowań do narodzenia Chrystusa. Tego życzę wam tu obecnym i waszym bliskim. Zawierzam je matczynemu wstawiennictwu Maryi, która jest wzorem i oparciem
naszej nadziei.

Maranatha – Przyjdź Panie Jezu

