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Dziś przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – tzw. Święto
Trzech Króli, świętujemy objawienie się Chrystusa całemu światu.
Dzisiaj na godz. 1600 zapraszamy do naszej świątyni na wspólne rodzinne kolędowanie oraz adorację przy żłóbku.
Trzech Króli to także Dies Episcopi – pamiętajmy w naszych modlitwach o Abp Wiktorze Skworcu, i biskupach pomocniczych Marku
Szkudle i Adamie Wodarczyku, który świętują dziś rocznicę przyjęcia
święceń biskupich.
We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do wspolnej modlitwy w intencji chorych i na swoje spotkanie do domu katechetycznego.
W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci, a Msza
sw. wieczorna w intencji zyjących i zmarłych członkow apostolstwa.
W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną naszych chorych parafian.
W nadchodzących dwóch tygodniach, w okresie kolędowym, istnieje
mozliwosc przyjęcia dodatkowych intencji na Mszach porannych. Zainteresowanych zapraszamy do zakrystii lub kancelarii.
Dziękujemy za złożone dzis ofiary na misje. Za tydzien kolekta na potrzeby archidiecezji. Bog Zapłac za kazdą ofiarę. W naszej wspolnocie młodziez oazowa chce włączyc się w ideę przezywanego dzis Misyjnego Dnia
dziecka i za tydzien wcielając się w kolędnikow misyjnych będzie nas prosiła o dary materialne na dzieci w krajach misyjnych.
Zachęcam do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, Mały Gość
Niedzielny, Misyjne Drogi, jest tez terminarz katolicki (cena 10 zł).
Dzisiaj o godz. 18:00 w kościele św. Józefa w Chorzowie w trakcie uroczystych Nieszporów Gregoriańskich zostanie przedstawiony średniowieczny dramat liturgiczny Ordo Stellae czyli Rzecz o Gwieździe. Wykonawcami będą:
20-osobowa międzynarodowa grupa śpiewaków i aktorów skupiona wokół
SCHOLI WĘGAJTY oraz chorzowskie zespoły – SCHOLA CANTORUM
MINORUM CHOSOVIENSIS i SCHOLA NATIVITATIS.
Parafia św. Jadwigi śl. zaprasza na Parafialny Bal Karnawałowy, który odbędzie się w sobotę 2. Lutego w Sali Domu Parafialnego przy ul. Chrobrego
17. Koszt 70 zł od osoby. Zapisy w kancelarii parafialnej w „Jadwidze.”
Na nowo rozpoczęty tydzien, niech nam wszystkim Bog udziela swego
błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

6.01. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

Niedziela - Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Mt 2,1-12)
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim
cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem
judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła
najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując
ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy
Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii
Pojawienie się Boga na ziemi budzi od początku przerażenie (jak u Heroda) i
radość (jak u Mędrców). Wszystko zależy od nastawienia do świata, od systemu wartości. Kto chce dominować, będzie "alergicznie" reagować na obecność
Boga. Kto natomiast szuka prawdy i dobra, ten ucieszy się każdym przejawem
Bożej obecności.
Nam też Pan Jezus chce się objawić (jak Mędrcom). W tym celu "wysyła" do
nas różne znaki swojej obecności. Jeśli je odczytamy, jak Mędrcy odczytali
znaczenie gwiazdy, wówczas znajdziemy Go. Jeśli będziemy się Go bać, bo nie
chcemy nic zmienić w swoim systemie wartości, wówczas Go nie znajdziemy,
jak nie znalazł Herod.
"Kto straci swoje życie z Mego powodu, znajdzie je. A kto chce zachować
swoje życie na tym świecie, ten je straci" - powiedział kiedyś Jezus.

Niedziela - Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2019.
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Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny
wspólnoty.
Za † Reginę Furmaniak w 1. rocznicę śmierci oraz †† rodziców, siostrę i szwagra.
Za † Mariannę Lewandowską.
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w
intencji solenizantów: małżonków Stefana i Dorotę Cebulskich, mamę Dorotę Gutowską
oraz wnuka Kamila i jego żonę Wioletę, z podziękowaniem Bogu za dar życia, z prośbą
o zdrowie i Bożą pomoc w wypełnianiu Jego woli oraz błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny.
Za † brata Henryka Sławińskiego jako pamiątka urodzin.

Poniedziałek 7 stycznia 2019.
O łaskę powrotu do zdrowia Danuty Kowalskiej.
Za † Tadeusza Chyckiego w 2. rocznicę śmierci.
W intencji ks. Pawła Zimniewicza z podziękowaniem za dar kapłaństwa z prośbą o dary
Ducha Świętego, Bożą opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej.

Wtorek 8 stycznia 2019.

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
800 Za † Piotra Walczaka.
1800 Za †† Władysławę, Wacława, Piotra, Mariannę i wszystkich †† z rodziny Krzysztofików.
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Środa 9 stycznia 2019.
Za Parafian.
Za † Pawła Knasa w 30. dzień po śmierci.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- Za † żonę Renatę i syna Damiana Sobczaka;
- Za † Stanisława Ciepłego w 2. rocznicę śmierci.

Czwartek 10 stycznia 2019.

700 Za † Franciszka Kukowkę n apamiątkę urodzin.
800 Za † Danielę Soswę - od lokatorów z ul. Krzywej 31.
1700 Za † Leona Jopek w 7. rocznicę śmierci.
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Piątek 11 stycznia 2019.
Za Parafian.
Z ok. urodzin Leszka z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla solenizanta i całej rodziny.
Za † Krystynę Żelazny jako pamiątka urodzin.

Sobota 12 stycznia 2019.
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Za † Norberta Rogonia w 20. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin: Rogoń, Czech, Dudkiewicz.
Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
W kolejną rocznicę śmierci Pawła Luxa, jego żony Emmy, syna Gűntera, siostrę Katarzynę i †† krewnych.

Niedziela - Święto Chrztu Pańskiego 13 stycznia 2019.
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Za †† z rodzin: Surmów i Matysiaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za †† Marię i Leona Bukatowiczów oraz †† z rodzin: Bukatowicz i Jarosz.
Z okazji 10. rocznicy urodzin córki Anny Bartoszek z podziękowaniem za dar życia z
prośbą o Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego.
Za † męża Jana Michalika w 1. rocznicę śmierci, †† z rodzin: Michalik, Olejnik.
Za †† Marię i Alfreda Kaczmarczyków oraz †† z rodziny.

STATYSTYKA
za rok 2018
rok 2017
CHRZTY
49
chłopcy
27
dziewczynki
22
ŚLUBY
13
POGRZEBY w tym:
112
pochowano w innych parafiach
18
bez sakramentów zmarło
46
MSZE ŚW. w tym:
w naszym kościele
1407
w szpitalu
58
w domach chorych
0
KOMUNIA ŚW. w tym:
w naszym kościele
98000
w szpitalu
4580
w domach chorych
1110
SAKRAMENT CHORYCH
25
I KOMUNIA ŚW.
32
chłopców
18
dziewczynek
14
WCZESNA KOMUNIA św.
4
BIERZMOWANIE
66
chłopców
30
dziewczynek
36

rok 2018
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34
10.
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24
37

różnica
+17
+5
+12
-3
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+6
-9
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60
2
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+2
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3868
1706
25
22
8
14
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17
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