Ogłoszenia Parafialne

17.02.2019r.

Zapraszamy dziś o godz. 1630 na nieszpory niedzielne.
W środę spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 1900.
W czwartek o godz. 1930 spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Piątek to 22 dzień miesiąca – zapraszamy o godz. 1800 na mszę św.
za wstawiennictwem św. Rity i na nabożeństwo z ucałowaniem relikwii św. Rity.
Są jeszcze wolne miejsca na naszą pielgrzymkę parafialną do
Medjugorie w lipcu br. Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej naszej parafii.
Przypominamy, że podczas ferii zimowych, w tygodniu nie będzie
sprawowana msza św. o godz. 800.
Dziękujemy za złożone dziś ofiar y na potr zeby par afii. Za tydzień
kolekta na bieżące rachunki parafii prąd gaz i wodę. Bóg Zapłać za każdą
ofiarę.
Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny, jest M ały
Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Proszono nas o podanie ogłoszenia, że Szkoła Podstawowa nr .1
zaprasza na Dzień Otwarty 26 lutego w godzinach od 1700 do 1900.
Szczegóły na afiszu.
Na nowo rozpoczęty tydzień wszystkim życzymy Bożego Błogosławieństwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

17.02. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

VI Niedziela Zwykła
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 6, 17. 20-26 )
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był
tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei
i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.
On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo
Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym
dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać
będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom». Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii

Piątek to 22 dzień miesiąca – zapraszamy o godz. 1800 na mszę św.
za wstawiennictwem św. Rity i na nabożeństwo z ucałowaniem
relikwii św. Rity.

Czasem płacz może być błogosławieństwem dla człowieka. Nieraz
cierpienie, choroba czy śmierć bliskich, wyciskające łzę, stają się jednocześnie okazją np. do głębszej refleksji i odmiany złego życia. I przeciwnie, pozorne zadowolenie ze wszystkiego może ugruntować kogoś
w błędnym przekonaniu, że znajduje się na dobrej drodze.
Nie każde też prześladowanie czy niechęć ze strony innych będą powodem smutku. Jeśli nas bowiem spotykają ze względu na Chrystusa,
stają się błogosławieństwem.
Natomiast niedobrze jest, gdy ktoś spotyka się tylko z pochlebstwami
ze strony otoczenia. Ks. E. Sztafrowski
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NIEDZIELA 17 lutego 2019.

7 Za † Barbarę Szachowską - od lokatorów z ul. Przy gazowni 4a.
900 Za † żonę Janinę Rzepkę.
1100 Z okazji 80. urodzin Leopolda Rzepki i 10. urodzin wnuka Tymoteusza
z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej. TE DEUM.
30
12 Z okazji 50. rocznicy ślubu Kazimiery i Mieczysława Rutkowskich
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. TE DEUM.
1700 Za † Waldemara Kaczyńskiego - od Andrzeja i Marysi Radeckich z
Częstochowy.

Poniedziałek 18 lutego 2019.

700 W intencji Papieża Franciszka o potrzebne łaski, wypełnienie się woli
Bożej w czasie pontyfikatu oraz o świętość dla kapłanów przez
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, św. Michała Archanioła i św.
Piotra Apostoła.
1800 Za † męża Herberta Jareckiego, †† z obu stron oraz o błogosławieństwo
dla całej rodziny.

Wtorek 19 lutego 2019.

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
1800 Za † męża Engelberta Woisza oraz †† z rodzin Woisz, Iszczak, Dziekan.
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Środa 20 lutego 2019.
Z okazji 70. urodzin Anieli Krupy, jako podziękowanie za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie
dla solenizantki i całej rodziny.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w intencji próśb i podziękowań;
- Za † Krystynę Lewandowską;
- Za † Karola Dudka na pamiątkę urodzin;
- Za † Grażynę Manię w 1. rocznicę śmierci od córki i syna z rodzinami;
- Za † Łucję Olejnik od Justyny i Łukasza;
- Za † Edwarda Watołę;
- W intencji małżeństwa Anny i Tomasza Knapików.

Czwartek 21 lutego 2019.
Za † Bogusława Kasprowicza w kolejną rocznicę śmierci oraz †† rodziców
z obu stron.
1. Za † mamę Agnieszkę Sławińską w kolejną rocznicę śmierci oraz ojca
Leona i brata Henryka.
2. Za †† Urszulę i Władysława Deberniców w 30. dzień po śmierci.
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Piątek 22 lutego 2019.
Za †† rodziców Helenę i Stanisława Janików, rodzeństwo Jana,
Władysława, Marię i Anielę, †† rodziców Aleksandra i Janinę
Kowalczyków, rodzeństwo: Jana, Mariana, Genowefę oraz †† z obu stron.
1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.
2. W int. żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Sobota 23 lutego 2019.

700 Za †† Lucjana Palickiego, rodziców z obu stron i rodzeństwo.
1800 Z okazji urodzin Przemysława i Andrzeja jako podziękowanie za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

NIEDZIELA 24 lutego 2019.

700 Za †† rodziców Helenę i Jerzego Dryndów.
900 Za †† syna Bogusława Szpaka jako pamiątka urodzin, córkę Leokadię,
męża Kazimierza, †† z rodziny Szpak oraz rodziców: Marię i Stanisława.
00
11 1. W intencji Doroty i Stefana Cebulskich w kolejną rocznicę zawarcia
sakramentu małżeństwa jako podziękowanie za łaski płynące z tego
sakramentu z prośbą o pomoc w pełnieniu Bożej woli oraz
błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny.
2. Jako podziękowanie za 90 lat życia Wandy Kacperek z prośbą o Boże
błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla solenizantki. TE DEUM
30
12 Chrzty: Mar ia Dylewska, Lena Kr ajczok, Alicja Kowolik, Kr zysztof
Iwanicki. Roczek: Zuzanna Hulbój.
00
17 Za †† męża Wacława w 6. rocznicę śmierci, ojca i dziadka.
W święto Katedry św. Piotra (w kalendarzu
liturgicznym przypada 22 lutego) wyrażamy
wdzięczność Bogu za misję powierzoną
Apostołowi Piotrowi i jego następcom.
„Katedra” to dosłownie tron biskupa stojący w
kościele będącym matką diecezji, z tej racji
nazywanym właśnie „katedrą”. Stanowi symbol
władzy biskupa, w szczególności jego
„magisterium”, to znaczy ewangelicznego
nauczania, którego jako następca Apostołów ma
on strzec i przekazywać dla dobra całej
wspólnoty chrześcijańskiej. Kiedy biskup
obejmuje Kościół partykularny, który został mu
powierzony, to — w mitrze na głowie i
z pastorałem w ręku — zasiada na katedrze. Z
tego miejsca jako nauczyciel i pasterz będzie
przewodził w ziemskiej pielgrzymce wierzących,
we wzroście ich wiary, nadziei i miłości.

