
Ogłoszenia Parafialne 4.12.2022 r. 

Od poniedziałku do piątku serdecznie zapraszamy na RORATY. 
Roraty dla dorosłych na Mszy s w. o godz. 700. Roraty dla dzieci od 
poniedziałku do piątku na Mszy s w. wieczornej. 

 

We wtorek spotkanie Akcji Katolickiej po Mszy św. wieczornej. 
 

W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny.  Msze św. sprawować będziemy o 700 
i 900 i 1800. Od godziny 1200 do 1300 zapraszamy do krypty naszej 
s wiątyni na Godzinę Łaski - to czuwanie modlitewne przed 
wystawionym Najs więtszym Sakramentem. 

 

W kancelarii można zgłaszać swoje zaproszenia na kolędę, 
osobis cie, telefonicznie lub  mailowo. Dodatkowo dla chętnych do 
Głosu św Antoniego został dołączony formularz zgłoszeniowy gdyby ktoś 
chciał w taki sposo b zamo wic  kolęde. Zgłoszenia będą zbierane do 
połowy grudnia, a termin takiej wizyty ustalany indywidulanie, po 
zgłoszeniu wszystkich chętnych. O Boz e błogosławien stwo dla naszych 
mieszkan  i domo w będziemy modlic  się w okresie Boz ego Narodzenia, 
podczas sprawowanych dodatkowo Mszy s w. wieczornych w intencji 
mieszkan co w poszczego lnych ulic naszej parafii. 

 

Są jeszcze miejsca na jednodniową wycieczkę na JARMARK 
PRZEDŚWIĄTECZNY do Wrocławia. W programie miedzy innymi 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz obiad Wyjazd sprzed 
kos cioła o godz. 5:30.   

 

Za tydzień III Niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości 
(Gaudete), źródłem tej radości jest Pan obecny wśród nas, a także 
zbliz ające się s więta Narodzenia Pan skiego. Z tej okazji młodziez  
oazowa po mszach będzie nas częstowała ciastem własnej roboty, tym 
samym zbierając ofiary na swoje letnie rekolekcje.  

 

Pod chórem można nabyć wigilijne świece, i poświęcone 
opłatki.   

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby parafii. Za 
tydzien  kolekta na potrzeby naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą 
ofiarę. Na stronie internetowej naszej parafii moz na się zapoznac  
z moz liwos cią odpisu od podatku darowizny na cele kultu religijnego. 
Składamy podziękowanie tym kto rzy juz  z takiej moz liwos ci 
skorzystali tym samym wspomagając naszą parafię.  

 

Na nowy tydzień niech nam Bóg błogosławi  Szczęść Boże! 

II NIEDZIELA ADWENTU 

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej 
te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do 
niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego 
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!» 

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 
bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły 
do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając swoje 
grzechy. 

A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: 

«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że 
możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że 
z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest 
przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje 
dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą 
dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; 
ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę 
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Łk 3, 1-6  

Głos świętego Antoniego 
4.12.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Św. Jan Chrzciciel nie tylko 
wzywa nas do nawrócenia w tym 
okresie intensywnego oczekiwania 
na przyjście Pana, ale też uczy nas 
bardzo praktycznie, jak powinna 
wyglądać nasza pokuta, która 
stanowi istotną część nawrócenia. Dowiadujemy się z Ewangelii, że 
ten wielki mąż Boży nosił bardzo skromne odzienie i odżywiał się 
jeszcze skromniej. Podejmując pokutę, prowadzącą nas do 
wewnętrznego nawrócenia, odmawiamy sobie coś z tego, co 
sprawia nam przyjemność. Niekoniecznie musi to być wielkie 
umartwienie, jakie podejmował Jan Chrzciciel. W każdym razie 
dobrze jest odmówić sobie świadomie czegoś przyjemnego, choć 
skądinąd jest to dozwolone.  



05/12/2022 Poniedziałek 

700
 1. Za żyjących i zmarłych pracowników Energomontażu Chorzów 

a zwłaszcza za †† Halinę Stanisławską, Leopolda Rzepkę, Józefa Szatko, 
Józefa Gęsikowskiego, Dorotę i Wiktora Kruków. 
2. Za †† ciocię Janinę, jej syna Jana i męża Leopolda. 

1800
 1. Za †† Brygidę Jaworek w 10 rocznicę śmierci, jej męża Edmunda oraz 

Józefa i Irenę Gawińskich. 
2. Za † Janusza Sachę w 30 dzień po śmierci. 

06/12/2022 Wtorek 

700
 1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

2. Za † męża Ryszarda Pawlika, córkę Bożenę jako pamiątkę urodzin oraz †† 
rodziców, teściów i dziadków. 

1800
 1. Za †† braci Faustyna i Zygmunta Fus w kolejne rocznice śmierci. 

2. Za † Marię Wawrzyniak w 30 dzień po śmierci. 

07/12/2022 Środa 

700
 1. Za † męża Marka Pawlika jako pamiątka urodzin, †† z rodziny oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące. 
2. Za † Krzysztofa Kurpisza w 30 dzień po śmierci. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za †† Helmuta Wyszkę i Eugeniusza Bracika; 
- Za † Barbarę Caus w 30. dzień po śmierci od lokatorów z ul. Krzywej 9; 

08/12/2022 Czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

700
   

900
 Za †† koleżanki Marię Haraf, Marię Strihafkę, Barbarę Kuźnię na pamiątkę 

imienin, Jadwigę Rek, Jadwigę Stolarczyk, Małgorzatę Biedę i Gerdę 
Langrzyk. 

1700
 1. Za † Jerzego Krawczyka w 9. rocznicę śmierci. 

2. Za † męża Mariana Drąga w 30. dzień po śmierci. 

09/12/2022 Piątek 

700
 1. W intencji †† klientów kwiaciarni. 

2. 

1800
 1. W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. Za †† Stanisława, Mariana, Julię, Tadeusza, Helenę, Irenę i Teresę 
Gęgotków. 

10/12/2022 Sobota 

700
 1. Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
zdrowie i opiekę MBNP dla Barbary Pelczarskiej. 

1800
 Za † Karolinę Jordan w 50 r. śmierci. 

Matka Boża, objawiając się w Święto 
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 
1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli we 
Włoszech powiedziała:  
 
Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 
8 grudnia, w południe obchodzono 
Godzinę Łaski dla całego świata. 
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę 
wiele łask dla duszy i ciała. Będą 
masowe nawrócenia. …. Pan, mój 
Boski Syn Jezus, okaże wielkie 
miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą 
się modlić za bliźnich. Jest moim 
życzeniem, aby ta Godzina była 
rozpowszechniona. Wkrótce ludzie 
poznają wielkość tej Godziny łaski. 
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść 
do kościoła, niech modli się w domu".   
 

 

Zapraszamy do krypty naszego kościoła na 
czuwanie modlitewne we wtorek w Godzinie Łaski  

od godz. 12
00

 – 13
00.  

W CZWARTEK  8 GRUDNIA  
GODZINA ŁASKI 

11/12/2022 III Niedziela Adwentu 

700
 W intencji Tomasza o Boże błogosławieństwo. 

900
 Za † Barbarę Caus w 30. dzień po śmierci. 

1100
 Za † Leopolda Rzepkę. 

1230
 Za † Karola Cebulskiego w 1 rocznicę śmierci. 

1700
 Za †† Edwarda, Antoninę, Leona, Genowefę, Waleriannę, Kazimierza, 

Przemysława i Mariannę Okrajnich. 


