Ogłoszenia Parafialne

9.12.2018r.

Dzisiaj o 1630 nieszpory niedzielne.
Serdecznie zapraszamy na RORATY. Dla dzieci na Mszach sw. wieczornych, a dla dorosłych na Mszy sw. o godz. 700 rano. Bardzo dziękujemy
wszystkim, ktorzy dzielą się dobrocią i zasilają nasze roratnie serce pełne
dobroci.
Spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. jutro po Mszy sw.
wieczornej.
Spotkanie Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy sw. wieczornej.
Spotkanie emerytów na probostwie w srodę o godz. 1400.
W środę o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.
W piątek o godz. 1630 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni:
we wtorek po wieczornej Mszy sw, w czwartek od godz. 1530 do 1630, w piątek od 2000 i w sobotę od 1700 do 1800.
W kancelarii są do nabycia bilety na BETLEJEM W SPODKU, które
odbędzie się 3 stycznia. Bilety w cenie: 50, 60 i 80 zł.
Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę do Medziugorje i chorwackich
sanktuariów terminie od 10 do 17 lipca 2019. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie swojego udziału. Są jeszcze wolne miejsca. ZAPRASZAMY DO KANCELARII..
Pod chórem mozna zakupic wigilijne swiece i opłatki, kalendarze
ksiązkowe, mozna rowniez wesprzec fundację Pomoc Kosciołowi na
Wschodzie. Zbiorka na ten cel w tym samym miejscu, w ktorym są opłatki i
swiece.
Dziękujemy za złozone dzisiaj ofiary na parafię.
Za tydzien kolekta zbierana będzie przez księzy na pokrycie biezących
rachunkow parafii, za prąd, gaz, olej opałowy. Bog Zapłac za kazdą ofiarę.
Za tydzien kolekta zbierana przez księzy na potrzeby naszej parafii, na biezące zobowiązania za energię, olej opałowy i gaz.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyjne
Drogi. Jest takze „Głos Św. Antoniego”. Mozna takze zabrac ze sobą artykuł
p. sędziego Śtefana Cebulskiego pt. Śpotkanie z Janem Pawłem II.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bog udziela swego
błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

9.12. 2018 r.

Rok liturgiczny: C

II Niedziela Adwentu
(Łk 3,1-6)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i
kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na
pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia
na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy
ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Oto Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Jan Chrzciciel jest postacią wyrazistą i jednoznaczną, nie chwieje się, jak
trzcina na wietrze. Jest autentyczny, szczery, nie zabiega o niczyją sympatię.
Nie nosi zewnętrznych masek. Mówi to, co czuje. Jan wzywa do nawrócenia,
czyli zmiany myślenia, mentalności.
Adwentowe oczekiwanie ma wymiar świadomego czuwania, nawrócenia serca i myśli. Człowiek nawrócony na pierwszym miejscu stawia Boga, miłość,
bliźnich, a nie własne ambicje, plany, sukces… Nie jest dwulicowy, nie nosi
zewnętrznych masek, ale jest sobą, żyje w prawdzie. Nie pozwala sobą manipulować, ale równocześnie nie czyni tego wobec innych.
Adwentowe oczekiwanie wymaga również codziennej pracy nad sobą, czyli
ascezy, kształcenia w sobie cnoty pokory. Pokora jest zgodą na siebie i swoje
miejsce w życiu. Bez niej będzie pycha – zrozumiałość, arogancja, poniżanie
innych, dążenie do sukcesu po trupach, albo „fałszywa pokora” – kompleksy i
niezdrowe poniżanie siebie.
W jaki sposób przeżywam czas Adwentu? Czy nie pozwalam, aby pochłonął
mnie wir reklamy i marketingu? Czy znajduję codziennie chwile na posłuchanie Boga? Czy zawsze jestem sobą? Czy raczej poddaje się wpływowi mody,
reklamy, innych? Czy mam „jedną twarz” czy więcej? Czy zawsze chcę być
gwiazdą (gwiazdorem)? Jakie sprawy w moim życiu wymagają wyprostowania,
uporządkowania, przejrzystości? Czy odwróciłem już wzrok od mojego „ja” i
zacząłem patrzeć w kierunku przychodzącego Jezusa?

Sobota 15 grudnia 2018.

II Niedziela Adwentu 9 grudnia 2018.
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Za † Elżbietę Druzgałę - od Grażyny i Józefa Druzgałów z rodziną.
Za † Janinę Rzepkę w 1. rocznicę śmierci.
W intencji Jakuba Rychlickiego z okazji 18. urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
W intencji pani Piątek z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB dla solenizantki i całej rodziny.
Za †† męża Ryszarda Pawlika i † córkę Bożenę Zajdel na pamiątkę urodzin, oraz o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla wnuczki Katarzyny w 30. rocznicę jej urodzin.

Poniedziałek 10 grudnia 2018.
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800 Za †† rodziców Eugenię i Maksymiliana Warzechów oraz Michalinę i Stanisława Zimnych.

1800 Za †† rodziców i brata Krzysztofa.
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Wtorek 11 grudnia 2018.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za †† Halinę Dziewanowską, Cecylię, rodziców i rodzeństwo.
W intencji Ewy Nawrat z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Środa 12 grudnia 2018.
Za † Elżbietę Druzgałę - od rodziny Bajaków z Lubnia.
Z okazji 88 urodzin Ewy Faber z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla solenizantki i członków rodzin Sularz, Pawleta.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; - Za †† braci Faustyna i Zygmunta;
- Za † Andrzeja Fojcik w rocznicę śmierci i †† z rodziny;
- O uzdrowienie matki;
- Za † Urszulę Janasik w 30 dzień po śmierci;
- Za † Ryszarda Masnego w 10-tą rocznicę śmierci, †† z rodzin: Masny, Sitko i Haeusler;
- Za †† Danutę i Czesława Rusinowskich i †† z rodziny.

Czwartek 13 grudnia 2018.
Za †† Łucję i Ryszarda Leksów.
Za †† rodziców Agnieszkę i Stefana Staroniów, męża Henryka Wrzyciela, Gizelę i Helmuta Długajów i Józefa Gabińskiego.
Z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski w dniu urodzin i imienin Łucji Sławińskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.

Piątek 14 grudnia 2018.
Za †† Teresę, Marię, Leona Przybyłków oraz †† z rodziny Klama.
1. Z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej Kapłanów, światło Ducha Świętego i życzliwość ludzką dla Księdza Mariusza
Dołegowskiego z okazji urodzin.
2. Z okazji 9. urodzin Julii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę
Anioła Stróża i dary Ducha Świętego.
Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

700
800
1800
00

7
900
1100
1230
1700

Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej w intencji solenizantek: Cecylii
Karel, Wandy Dulat z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, łaskę wiary, dary Ducha Świętego i opiekę św. Franciszka.
Za †† rodziców Witolda i Janinę Kempków i męża Ryszarda Tabora.
W 2. rocznicę śmierci mamy Zuzanny Maćkowskiej oraz †† z rodzin Maćkowski, Anders, Długi i Honiek.

III Niedziela Adwentu 16 grudnia 2018.
Za † Wiesławę Kmon w I-szą rocznicę śmierci.
W 19. rocznicę śmierci mamy Stefani 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 MB 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.

Papież Franciszek o Adwencie
Przypominamy Boże Narodzenie, oczekujemy na chwalebny powrót Chrystusa, a także na nasze osobiste spotkanie w dniu, kiedy wezwie nas Pan. W ciągu tych czterech
tygodni jesteśmy wezwani do porzucenia zrezygnowanego i schematycznego stylu życia, ożywiając nadzieje i marzenia na nową przyszłość. W tym kierunku zmierza właśnie
Ewangelia (por. Łk 21,25-28.34-36) i przestrzega nas, byśmy nie dali się gnębić egocentrycznym stylem życia i konwulsyjnymi rytmami dni. Szczególnie wyraziście brzmią
słowa Jezusa: "Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka [...]
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie" (ww. 34.36). Być czujnymi i modlić się:
tak właśnie należy przeżywać ten okres od dzisiaj do Świąt Bożego Narodzenia.
Adwent zachęca nas do starania o czujność, patrząc poza samych siebie, poszerzając
nasz umysł i serce, aby otworzyć się na potrzeby naszych braci i na pragnienie nowego
świata. Jest to pragnienie wielu narodów dręczonych przez głód, niesprawiedliwość i
wojnę; jest to pragnienie ubogich, słabych, opuszczonych. To właściwy okres, by otworzyć nasze serca, aby zadać sobie konkretne pytania o to, jak i dla kogo poświęcamy
nasze życie.
Niech Maryja Panna, która niesie nam Jezusa, kobieta oczekiwania i modlitwy, pomoże nam umocnić naszą nadzieję w obietnice Jej Syna Jezusa, abyśmy doświadczyli, że
przez udręki historii Bóg pozostaje wierny i posługuje się także ludzkimi błędami, aby
okazać swoje miłosierdzie.

Maranatha – Przyjdź Panie Jezu

