Ogłoszenia Parafialne

27.01.2019r.

Zapraszamy dziś na nieszpory kolędowe o godz. 16 30.
Dziękujemy wszystkim którzy podczas tegorocznych odwiedzin
duszpasterskich przyjęli kapłana w swoim domu, dziękujemy za
wspolną modlitwę, za zgłoszone uwagi, za złozone przy tej okazji ofiary.
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorek po wieczornej Mszy sw, w czwartek od godz. 1530 do1630, w piątek o godz. 2000 i w
sobotę od 1700.
Spotkanie emerytów na probostwie w środę o godz. 1400.
Na spotkanie Kręgu Biblijnego zapraszamy w środę o godz. 1900.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąc,
zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w czwartek po Mszy sw. szkolnej. Wszystkie dzieci zapraszamy na
Mszę sw. szkolną o godz. 1700.
W piątek na Mszę św. o godz. 1800 zapraszamy młodzież naszej parafii, zwłaszcza kandydatów do bierzmowania. Spotkanie formacyjne
dla kandydatów po mszy św.
W sobotę obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego – tradycyjnie
zwane Matki Bozej Gromnicznej. Msze sw. odprawimy o godz. 700, 900 i o
1800. Podczas Mszy sw. będą błogosławione swiece i gromnice. Ofiarowanie
Panskie jest tez Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Kolekta zbierana 2 lutego przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne, mające swoje
klasztory na terenie naszej archidiecezji.
W sobotę po wszystkich Mszach udzielać będziemy błogosławieństwa sw. Błazeja.
11 lutego przypada Światowy Dzień Chorych. Dlatego już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chorych i starszych wiekiem parafian na
Mszę sw w ich intencji oraz na spotkanie przy stole w poniedziałek 11 lutego o godz. 1100 do naszej swiątyni. Tych ktorzy nie będą mogli przybyc odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę 9 lutego.
Są jeszcze wolne miejsca na naszą pielgrzymkę parafialną do Medjugorie w lipcu br. Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej
naszej parafii.
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. Za tydzień kolekta na archidiecezję. Bog Żapłac za kazdą ofiarę.
Zachęcam do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny z filmem
Bóg nie umarł 2, jest nowy numer Małego Goś cia, jest jeszcze do nabycia
terminarz katolicki (cena 10 zł), są Miśyjne Drogi i oczywiscie 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

27.01. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

III Niedziela Zwykła
(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały
pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko
od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście". Oto Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Ewangelia wg św. Łukasza rozpoczyna się Prologiem wzorowanym na tradycjach helleńskich. Autor „postanowił zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać po kolei”. W czasach, gdy pisał Ewangelie, żyli jeszcze
naoczni świadkowie i zajmowali ważne miejsca w Kościele. Łukasz czerpał
więc z wiarygodnych źródeł. Od początku Kościoła oprócz źródeł pisanych
ważna jest Tradycja.
Jakie znaczenie ma dla mnie Tradycja w Kościele? W jakich wydarzeniach
mojego dnia i życia doświadczam szczególnego „adwentu Boga”? Czy udział
w niedzielnej Liturgii jest dla mnie przyjemnością czy przykrym obowiązkiem?
Co dla mnie osobiście jest „Dobrą Nowiną”? Co mnie najbardziej zniewala?
Jakiego wyzwolenia potrzebuję dziś? W jaki sposób włączam się w misję Jezusa na moim odcinku życia?
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Za †† rodziców: Gertrudę i Franciszka Dyrczoniów, brata Jana Bańkę i pokrewieństwo z
obu stron.
W intencji Anny Madej z okazji 70. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Dziękczynna z podziękowaniem Bogu za dar życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże, łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Janiny Mierzwy oraz Barbary, Małgorzaty i
Michała z rodzinami.
CHRZTY: Mar ia Mazur ek, Adam Kaczmar czyk, Maja Sowa, Gustaw Gór a.
Za † męża Grzegorza Rocksteina w 1.rocznicę śmierci.

Poniedziałek 28 stycznia 2019.
Za † Andrzeja Kalę - od pracowników Gonaru i Gonaru Bis.
Za † żonę Łucję Skop z okazji urodzin.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agaty, Rudolfa, Grzegorza i Krystyny oraz †† z
rodziny

Sobota 2 lutego 2019. Ofiarowania Pańskiego
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IV Niedziela Zwykła 3 lutego 2019.
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1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
2. Za † męża Henryka w 1. rocznicę śmierci oraz jako pamiątkę urodzin.
Za † Arnolda Ochmanowicza i rodziców Józefa i Elfrydę.
Za † Marka Kalarusa od rodzin Sławińskich, Szubińskich i Skóreckich.
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Za † Gabrielę Kaczmarską w 30. dzień po śmierci oraz †† braci: Tadeusza i Henryka od
lokatorów z ul. Karpińskiego 18.
Za † Renatę Gońską i †† z rodziny.
1. Za † Gizelę Przybytek jako pamiątka urodzin.
2. Za †† Władysława i Urszulę Deberniców - od lokatorów z ul. Przy Gazowni 4b.

Piątek 1 lutego 2019
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Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój
wspólnoty.
Za † Waldemara Kaczyńskiego od sąsiadów z ul. Konopnickiej 11c
W intencji Ani Holecko z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia, z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz wstawiennictwo św.
Faustyny dla niej i całej rodziny.
W intencji Haliny Zepp jako dziękczynienie z okazji 80. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego na dalsze lata życia
oraz do Opatrzności Bożej za wnuków Mateusza, Justynę, Martynę, Marcina i Alicję o
łaskę trwania w wierze.
TE DEUM
Za † Zygmunta Czarnego i †† rodziców i teściów.

Środa 30 stycznia 2019.
Za † Joannę Ciupkę w 30. dzień po śmierci.
Za †† rodziców Emila i Czesława oraz Martę i Wilhelma.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- Za †† męża Jerzego Cyll w 7. rocznicę śmierci, córkę Urszulę Bujoczek i dusze w
czyśćcu cierpiące;
- Za † męża Augustyna Kiełtykę w kolejną rocznicę śmierci oraz rodziców i pokrewieństwo z obu stron;
- Za † Wiesławę Stempień i zmarłych lokatorów z ul. Krzywej 9;
- Za † Waldemara Kaczyńskiego;
- Za † Danielę Soswę w 30 dzień po śmierci od męża i synów.

Czwartek 31 styczeń 2019.
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Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i †† członków Żywego Różańca.
Za †† rodziców: Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława oraz
Agnieszkę i Alicję Mierzewskie.
W intencji Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „ELIANUM” a szczególnie jego
Ośrodka Chorzowskiego.

1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii.
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron.
Za † Holgera Schöna.
Za †† rodziców: Anielę i Józefa Kubowiczów.

Papież Franciszek do młodzieży w Panamie
Zadajemy sobie pytanie: Co nas utrzymuje w jedności? Dlaczego jesteśmy zjednoczeni? Co nas pobudza do spotkania? Pewność wypływająca ze świadomości, że zostaliśmy
umiłowani serdeczną miłością, której nie chcemy i nie możemy przemilczeć, a która
wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli w ten sam sposób: miłością. To miłość Chrystusa nas
przynagla (por. 2 Kor 5,14).
Miłość, która się nie narzuca ani nie przytłacza, miłość, która nie marginalizuje ani nie
ucisza, miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy i
uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstaniach niż upadkach, o pojednaniu
niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości. Jest
to milcząca miłość pomocnej ręki w służbie i dawaniu siebie, która się nie pyszni.
Czy wierzysz w tę miłość? Czy jest to miłość, która jest warta zachodu?
Jest to to samo pytanie i to samo powołanie, jakie otrzymała Maryja. Anioł zapytał ją,
czy chce nieść to marzenie w swoim łonie i uczynić je żywym, uczynić je ciałem. Powiedziała: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1,38).
Maryja odważyła się powiedzieć "tak". Odważyła się dać życie marzeniu Boga. O to
samo anioł chce zapytać ciebie, ciebie i mnie: czy chcesz, aby to marzenie miało życie?
Czy chcesz nadać mu ciało twoimi rękoma, twoimi stopami, oczyma, sercem? Czy
chcesz, aby miłość Ojca otworzyła Tobie nowe perspektywy i prowadziła drogami, jakich nigdy sobie nie wyobrażałeś i o jakich nie myślałeś, nie marzyłeś ani nie oczekiwałeś, które radują i sprawiają, że serce śpiewa i tańczy? Czy będziemy umieli powiedzieć
aniołowi, jak Maryja: oto my, słudzy Pana, nich nam się stanie…? (…)

