
Ogłoszenia Parafialne 11.12.2022 r. 

 

Dziś III Niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości (Gaudete), 
źródłem tej radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta 
Narodzenia Pańskiego. 

 
Serdecznie zapraszamy na RORATY. Roraty dla dorosłych na 

Mszy św. o godz. 700. Dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku na 
Mszę św o godz. 1800 (w czwartki o 1700).  

 
Od 17 grudnia Adwent wkracza w drugą część, przeznaczoną na 

bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego.  
 
W poniedziałek po wieczornej mszy św. spotkanie nadzwyczajnych 

szafarzy Komunii św. 
 
W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.. 
 
Pod chórem można zakupić wigilijne świece i pobłogosławione 

opłatki. 
 
Pojawiła się propozycja przeżycia rekolekcji dla naszych parafian 

w domu rekolekcyjnym w Brennej. Termin od 3 do 5 marca przyszłego 
roku. Koszt 250 zł. Zainteresowanych bardzo prosimy o wstępne 
deklaracje wyjazdu.  

 
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na parafię. Za tydzień kolekta 

zbierana będzie przez księży na bieżące potrzeby naszego kościoła, na 
pokrycie rachunków za gaz, prąd i wodę. Bóg Zapłać za każdą ofiarę. Na 
stronie internetowej naszej parafii można się zapoznać z możliwością 
odpisu od podatku darowizny na cele kultu religijnego. Składamy 
podziękowanie tym którzy już z takiej możliwości skorzystali tym samym 
wspomagając naszą parafię. 

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są 

Misyjne Drogi. Jest także „Głos Św. Antoniego”.  
 
Z okazji Niedzieli Radości młodzież oazowa częstuje nas dziś 

ciastem, tym samym zbiera ofiary na swoje letnie rekolekcje wakacyjne.  
 
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławieństwa.  

III NIEDZIELA ADWENTU 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 
uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też 
innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, 
chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, 
kto nie zwątpi we Mnie». 

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co 
wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co 
wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w 
domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc 
wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż 
proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego 
wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam 
wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż 
on».          Mt 11, 2-11  

Głos świętego Antoniego 
11.12.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli 
Adwentu pochodzi od łacińskiego czasownika 
„gaudere” i jest wezwaniem do radości: Radujcie 
się ! Jej przyczyną ma być odnowienie 
świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest 
z nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia 
w liturgii używa się szat koloru różowego. Papież 
Paweł VI w 1975 r. w adhortacji apostolskiej 
„Gaudete in Domino” (O radości chrześcijańskiej) 
pisał: „Należy rozwijać w sobie umiejętność 
radowania, cieszenia się, korzystania 
z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg 
Stwórca użycza nam na tę doczesną 
pielgrzymkę”.  Jeszcze bardziej będziemy się 
radować, gdy odkryjemy prawdę o tym, że Chrystus wciąż do nas 
przychodzi. Wtedy przepełni nas radość płynąca ze świadomości, że stoi 
On także u podwoi naszego serca i kołacze. Otwórzmy na oścież drzwi 
Chrystusowi. Najważniejsze rozgrywa się przecież w głębinach naszego 
serca. 



12/12/2022 Poniedziałek 

700
 1. Do Opatrzności Bożej o szczęśliwy przebieg operacji i dalsze leczenie dla 

Marysi - od koleżanki. 
2. Za † Janinę Kawka w 1 rocznicę śmierci. 

1800
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i zdrowie w intencji Łucji Sławińskiej z okazji imienin i urodzin. 

13/12/2022 Wtorek 

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

2. Za †† sąsiadów z ul. Młodzieżowej 9. 

1800
 1. W intencji Ewy Nawrat z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie. 
2. Za † Daniela Adamczyka w 30 dzień po śmierci. 

14/12/2022 Środa 

700
 1. Za †† Antoniego Peczkę i jego żonę Mirosławę. 

2. Za †† wujka Henryka, ciocię Rozalię, †† z rodziny Magdziak, Konieczny 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Irenę Andrzejewską w 3 rocznicę śmierci; 
- Za † Daniela Adamczyka od cioci Teodozji z Ołdzy wraz z dziećmi; 

15/12/2022 Czwartek 

700
 1. W intencji Wandy Sobały z okazji 97 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary 
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 
2. 

1700
 Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego, z prośbą 

o zdrowie, światło Ducha Świętego, opiekę Matki kapłanów i życzliwość 
ludzką z okazji urodzin ks. Mariusza Dołęgowskiego. 

16/12/2022 Piątek 

700
 1. Za † Jerzego Jaskółę, †† z rodzin Jaskułów, Wojtasów, Waloszków, 

Kowalskich, Hodarów i Przewdzingów. 
2. 

1800
 1. Za †† mamę Stefanię Świerczyna, tatę Antoniego i córkę Ilonę. 

2. Za †† Elfrydę i Wiktora Jonczyków, Marię i Jana Zapartów, Tomasza 
i Grzegorza oraz †† z rodziny. 

17/12/2022 Sobota 

700
 1. Za † Stanisława Cepę w kolejną rocznicę śmierci. 

2. Za † syna Marka Brola w 30 dzień po śmierci. 

1800
 Za †† Andrzeja, Jana Goików, Elżbietę i Brunona Niestolików, Teresę, 

Emila Boryczków, Mariolę, Danutę, Józefa Brzęczków,†† z rodziny Goik, 
Sladeczek i Niestolik. 

18/12/2022 IV Niedziela Adwentu 

700
 Za Olę Szklosz  - od koleżanek z pracy 

900
 Za † Stanisława Maja w 1 rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron. 

1100
 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i św. Rity w intencji Gertrudy Bigo z okazji 85 urodzin, 
z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

1230
 Chrzest: Milena Dudek. 

1700
 Za † Gabrielę Wiśniewską w 1 rocznicę śmierci, †† rodziców Teresę 

i Franciszka Jabłonków oraz Krzysztofa Wiśniewskiego. 

Mamy jeszcze wolne intencje  
w nadchodzących tygodniach. 

  
  

15/12  -  7:00 
16/12  -  7:00 
19/12  -  7:00 
21/12  -  7:00 
22/12  -  7:00 
23/12  -  7:00 
24/12  -  7:00 
25/12  -  7:00  i  11:00 
28/12  -  7:00 
  

Zapraszamy do kancelarii 
lub zadzwoń 32 241 33 29 

WYBIERZ SIĘ NA REKOLEKCJE 
ZAMKNIĘTE 

 
Pojawiła się propozycja przeżycia 
rekolekcji dla naszych parafian w domu 
rekolekcyjnym w Brennej. Termin od 3 
do 5 marca przyszłego roku.  
Koszt 250 zł. Zainteresowanych bardzo 
prosimy o wstępne deklaracje wyjazdu.  


