Ogłoszenia Parafialne

23.12.2018r.

Jutro Wigilia Bożego Narodzenia - zatroszczmy się o chrzescijański wymiar
wieczerzy wigilijńej, pamiętajmy przy stole o wspolńej modlitwie, łamańiu się
opłatkiem, rodzińńym kolędowańiu. Zachowajmy wstrzemięzliwosc od pokarmow
mięsńych i od alkoholu. Dzisiaj ńie będzie ńieszporow i Mszy sw. wieczorńej.
We wtorek Uroczystość Bożego Narodzenia. Zapraszamy na Pasterkę
o północy. Przed Pasterką czuwańie modlitewńe przygotowańe przez młodziez
oazową o godz. 2330. Zapraszamy serdeczńie ńa ńieszpory kolędowe o 1630.
W środę DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT NARODZENIA Pańskiego – swięto sw. Szczepańa – msze sprawujemy jak w ńiedzielę – ńie będzie ńieszporow.
W czwartek przypada święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – tego dńia
podczas mszy będziemy swięcic przyńiesiońe wińo.
Dziękujemy wszystkim za obecność na roratach dzieciom i dorosłym.
Dziękuję za ich przygotowanie i prowadzenie ks. Henrykowi i ks, Piotrowi. W
piątek przypada Święto świętych Młodzianków. Serdeczńie zapraszamy ńa
mszę sw. o godz. 1000 wszystkie dzieci, oraz matki spodziewające się dziecka. Podczas tej Mszy sw. zakończymy uroczyscie tegoroczńe Roraty. Wszystkie dzieci
i matki w stańie błogosławiońym otrzymają specjalńe dla ńich błogosławieństwo.
Nie będzie mszy sw. o godz. 800.
Są jeszcze bilety na koncert Betlejem w spodku - zapraszamy zaińteresowańych do zakrystii dzis po Mszy lub w srodę do kańcelarii.
Już dziś serdecznie zapraszamy dzieci, ktore grają ńa rozńych iństrumeńtach muzyczńych w uroczystosc Trzech Kroli 6 styczńia na Mszę Św o godz. 1100.
Sprobujemy wspolńie pokolędowac przed ńaszą stajeńką. Zachęcamy takze muzykujących dorosłych parafiań do przyńiesieńia ze sobą iństrumeńtow ńa tę Mszę sw.
Już dziś serdecznie zapraszam członków wszystkich grup i ruchów działających w naszej wspólnocie parafialnej na spotkanie kolędowe 5 stycznia o
godz. 1100.
W okresie kolędowym pojawiła się możliwość zamawiania intencji
mszalnych na w godzinach rannych. Zaińteresowańych zapraszamy do kańcelarii. Dziękujemy za złożone dzis ofiary ńa potrzeby ńaszego koscioła. Kolekta zebrańa w czasie pasterki jest przezńaczońa ńa Fuńdusz Ochrońy Zycia, w Boze Narodzeńie ńa ńaszą parafię a w drugi dzień swiąt ńa Wydział Teologiczńy Uńiwersytetu Sląskiego.
Zachęcamy do lektury prasy religijńej. Dzisiejszy ńumer Gościa Niedzielnego
jest ńumerem swiąteczńym, podwojńym zawiera az 132 strońy i dodatkowo obrazek z propozycją modlitwy przy wigilijńym stole. Tym razem kosztuje 8 zł. Jest tez
ńowy ńumer Małego Gościa z „biletem do nieba”. Polecamy takze Głos Św. Antoniego. Jutro, w wigilię Bożego Narodzenia kancelaria będzie nieczynna.
Na nowo rozpoczęty tydzień, ńa czas przezywańia Swiąt Narodzeńia Pańskiego ńiech ńam wszystkim Bog udziela swego błogosławieństwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

23.12. 2018 r.

Rok liturgiczny: C

IV Niedziela Adwentu
(Łk 1,39-45)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego
miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro
głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się
słowa powiedziane Ci od Pana”. Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii
W te ostatnie dni adwentowe, gdy jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu i poddajemy się gorączce przedświątecznej, Maryja przypomina nam o innym zabieganiu, pospiechu, gorączce – o „gorączce duchowej”. Nie zagubmy duchowego
wymiaru Adwentu. Niech nam towarzyszy niecierpliwość, napięcie i zapał w
oczekiwaniu na spotkanie przychodzącego Pana. Nie zatraćmy również wagi i
głębi spotkań międzyludzkich. „Nawiedzając innych” kontemplujmy i naśladujmy Maryję.
Aby nasze „nawiedzenia” były głębokie, trzeba opuścić „własny „Nazaret”,
wyjść z siebie”, pokonać „góry” lęków, obaw, własnego egoizmu, wygodnictwa. Wchodząc do domu innych, należy ich „pozdrowić”; z szacunkiem spojrzeć na tajemnicę, na to, co w innych jedyne i niepowtarzalne. Prawdziwe spotkanie jest możliwe dzięki szacunkowi i dostrzeganiu wzajemnej wartości i
godności. Nie ma w nim deprecjacji, zazdrości, wywyższania się, porównywania… Jest życzliwa akceptacja i szacunek wobec inności, tajemnicy. Jak w spotkaniu Maryi z Elżbietą…
Czy w adwentowym oczekiwaniu towarzyszy mi „duchowy pośpiech”, zapał,
gorliwość, niecierpliwość serca? Czym dzielę się z innymi w tych dniach? Co
wnoszę w ich życie? Jak wyglądają moje spotkania z innymi ludźmi? Czy mam
świadomość własnej głębi ducha i czy szanuję głębię innych?
Wsłuchajmy się w „pozdrowienie Maryi”. Z jakim pozdrowieniem zwraca się
do nas w tym przedświątecznym czasie? Czego nam życzy? Jaką myśl podsuwa?

IV Niedziela Adwentu 23 grudnia 2018.
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wą Adelę Pławeckich.
W intencji nowo ochrzczonych dzieci Wanessy i Piotra, oraz ich rodziców i opiekunów.
Za † męża i ojca Grzegorza Adamoszka w 4. rocznicę śmierci.
Z okazji 86. urodzin pani Teresy Ludy.
Za † Aleksandrę Kijańską w 1. rocznicę śmierci, †† Wacława Kijańskiego, Józefa Wieczorka i Krystynę Cetlawę.

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA Poniedziałek 24 grudnia 2018.
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Świętego, opiekę Matki Bożej dla solenizantki Anny Fenning, jej męża i synów.
PASTERKA W INTENCJI PARAFIAN

Uroczystość NARODZENIA PAŃSKIEGO Wtorek 25 grudnia 2018.

1230

700 W intencji chorych, którym Komunię św. do domu zanoszą nadzwyczajni szafarze Komunii św.

900 W INTENCJI PARAFIAN.
1100 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70. urodzin ma-

Za † syna Janusza Wilczka na pamiątkę urodzin.

Niedziela Święto Świętej Rodziny 30 grudnia 2018.
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7 Za † Elżbietę Druzgałę - od Jana z rodziną z Lubnia.
800 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha

Sobota 29 grudnia 2018.

1700

W intencji Marii i Henryka z okazji 55 rocznicy ślubu jako podziękowanie za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę MB dla jubilatów, dzieci i wnuków.
Z okazji 10. urodzin Jakuba Imiołczyka jako podziękowanie za dar życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie.
Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Mierzwów.
1. CHRZTY: Mia Zapalska, Kaja Głowacka, Antonia Leśny; ROCZKI: Daniel i Nadine Mokrysch.
2. Z okazji 50. rocznicy ślubu Heleny i Zygmunta Kempnych jako podziękowanie za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla
jubilatów i całej rodziny.
TE DEUM
Za † Ks. Prałata Konrada Lubosa na pamiątkę urodzin, †† rodziców: Jana i Marię oraz
†† pokrewieństwo z rodzin Czempiel, Lubos, Dziadek, Wilk i Kaduk.

my Heleny Bołoz, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. TE DEUM

1230 Z okazji 50. rocznicy ślubu i 70. urodzin Teresy i Józefa Nowaków z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, oraz opiekę Matki Bożej. TE DEUM

1700 Za †† Helenę i Szczepana Ilskich.
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Święto św. Szczepana Środa 26 grudnia 2018.
Za † Georga Kozubka.
Z okazji urodzin syna Jana, Piotra i Gabrieli jako podziękowanie za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.
Z okazji 50. rocznicy ślubu Krystyny i Sławomira Jankowskich jako podziękowanie za
odebrane łaski, powrót do zdrowia Krystyny z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i św. Antoniego
TE DEUM
W intencji Bronisławy i Zdzisława Kowalczyków z okazji 55. rocznicy ślubu jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
dary Ducha Świętego dla jubilatów i całej rodziny.
TE DEUM
Za † męża Józefa Mandzika w kolejną rocznicę śmierci .

Święto św. Jana Apostoła Czwartek 27 grudnia 2018.
Za † Elżbietę Druzgałę - od Doroty z rodziną z Lubnia.
Za †† rodziców Józefę - w r. śm. i Marcina Tomczaków oraz †† z rodziny Maćkowskich.
W intencji Lidii Jarczok z podziękowaniem za dar życia oraz wszelkie otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

Święto św. Młodzianków Piątek 28 grudnia 2018.
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Z okazji urodzin Katarzyny Madej jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Z ok. Święta św. Młodzianków w intencji dzieci naszej parafii oraz matek oczekujących
potomstwa.
W intencji chorego Franciszka o Boże błogosławieństwo, zdrowie, szczęśliwy przebieg
operacji oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

„Oto zwiastuję wam radość wielką (...)
narodził się wam Zbawiciel”

