
Ogłoszenia Parafialne 12.12.2021 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).  

 
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. 
 
Od poniedziałku 27 grudnia do 28 stycznia podczas Mszy św. 

wieczornych będziemy modlić się za parafian poszczególnych ulic naszej 
parafii. Ponieważ w tym roku podobnie jak w ubiegłym roku ze względów 
sanitarnych zasadniczo nie jest możliwe przeżycie w tradycyjnej formie 
odwiedzin duszpasterskich - serdecznie zapraszamy na Msze św w Waszej 
intencji. Będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 
2022. Proponowany grafik terminów i ulic jest pewną propozycją. Tych 
Mszy będzie ponad dwadzieścia - dlatego mamy nadzieję, że będzie można 
znaleźć okazję, by w takiej Mszy św. uczestniczyć. Uczestniczący 
otrzymają pamiątkowy obrazek, kredę i wodę świeconą, na koniec Mszy 
będzie udzielane specjalne błogosławieństwo.  

  
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na parafię. Za tydzień kolekta 

na bieżące potrzeby naszego kościoła. 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”. W „Antoniku” są 
wydrukowane proponowane terminy Mszy św. za Parafian.  

 
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławieństwa.  

III NIEDZIELA ADWENTU 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» 
On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, 

który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». 
Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: 

«Nauczycielu, co mamy czynić?» 
On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam 

wyznaczono». 
Pytali go też i żołnierze: «A my co mamy czynić?» 
On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo 

nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie». 
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych 

sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, 
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie 
was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla 
oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali 
w ogniu nieugaszonym». 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.   
        Łk 3, 1-6  

Głos świętego Antoniego 
12.12.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

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. 



13/12/2021 Poniedziałek 

700
 1. Za parafian. 

2. W intencji Łucji Sławińskiej z okazji imienin i kolejnych urodzin jako 
podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i 
błogosławieństwo Boże dla solenizantki i całej rodziny. 

1800
 W intencji Ewy Nawrat z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże. 

14/12/2021 Wtorek 

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

2. Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
światło Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki Kapłanów, życzliwość 
ludzką z okazji urodzin księdza Mariusza Dołęgowskiego. 

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

2. Za † Annę Skałę - od lokatorów z ul. Katowickiej 59a,b,c,d. 

15/12/2021 Środa 

700
 1. W intencji Wandy Sobały z okazji 96. urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej 
rodziny. 
2. Za parafian. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † mamę Zuzannę Maćkowską w 5 rocznicę śmierci; 
- Za † Irenę Andrzejewską w 2 rocznicę śmierci; 
- Za † Michała Marcinka od lokatorow z ul. Kopernika 8. 

16/12/2021 Czwartek 

700
 1. Za parafian. 

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

1700
 Za †† męża Ryszarda Szołtyska, rodziców: Reginę i Henryka Morawców 

oraz Stefanię i Roberta Szołtysków. 

17/12/2021 Piątek 

700
 1. Za parafian. 

2. W intencji żyjących i †† pracowników i pacjentów Szpitala 
Specjalistycznego w Chorzowie. 

1800
 1. Za † Stanisława Cepę w kolejną rocznicę śmierci. 

2. Za †† dziadków Jana i Elżbietę Rzyczków, †† krewnych oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

18/12/2021 Sobota 

700
 1. Za parafian. 

2. Za † brata Stanisława w 2. rocznicę śmierci. 

1800
 Za † Zenona Sikorskiego - od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

19/12/2021 IV Niedziela Adwentu 

700
 Za parafian. 

900
 Za †† mamę Stefanię Świerczynę w kolejną rocznicę śmierci, tatę Antoniego, 

córkę Ilonę, krewnych z rodziny Wilk, Świerczyna, Kolanko oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

1100
 Za †† Anielę, Franciszka, Joannę, Antoniego Pustelników, Marię Kranich, 

Helenę Wiechowską, Weronikę, Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda 
Pampuchów. 

1230
 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Kamila i Wioli Cebulskich, 
w kolejną rocznicę urodzin, opiekę Aniołów Stróżów dla córek Dominiki 
i Emilki oraz potrzebne łaski dla całej rodziny. 

1700
 Za † Elżbietę Skowrońską. 

PROPONOWANE TERMINY MSZY ŚW 
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PARAFIAN W 2022 ROKU 

 
27.12.21 poniedziałek ul. Różana nr: 1, 2, 4; 
28.12.21 wtorek  ul. Różana nr: (8-12), (14-18); 
29.12.21 środa  ul. Astrów nr: 12, 14, 16; 
30.12.21 czwartek ul. Krasickiego; 
 
 3.01.22 poniedziałek  ul. Bankowa, Chopina, Krzywa nr 9 do 17; 
 4.01.22 wtorek  ul. Katowicka;   
 5.01.22 środa    ul. Przy Gazowni; 
 7.01.22 piątek  ul. Kopernika, Sobieskiego, Kilińskiego, Pl. Matejki; 
 
10.01.22 poniedziałek ul. Kościuszki, Konopnickiej, Hetmańska; 
11.01.22 wtorek  ul. Karpińskiego, Bogedaina, Górnośląska;  
12.01.22 środa  ul. Dąbrowskiego nr parzyste; 
13.01.22 czwartek  ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste; 
14.01.22 piątek  ul. Poniatowskiego, Kaszubska, Lwowska;  
 
17.01.22 poniedziałek ul. Krzywa nr: (31), (33-37), (39-43);  
18.01.22 wtorek ul. Krzywa nr: 26 i 28;  
19.01.22 środa  ul. Krzywa nr: (6-2), (5-7), (19-23), 25-29); 
20.01.22 czwartek  ul. Urbanowicza, Żwirki i Wigury, Willowa, Piaskowa; 
21.01.22 piątek ul. Gałeczki nr: (2-12), (22, 22a, 24, 24a);  
 
24.01.22 poniedziałek ul. Gałeczki nr: (5, 7, 9, 11, 13, 15, 26, 26a, 28, 28a); 
25.01.22 wtorek  ul. Domina, Młodzieżowa 1; 
26.01.22 środa  ul. Młodzieżowa 5, 13; 
27.01.22 czwartek  ul. Młodzieżowa 9, 15; 
28.01.22 piątek ul.  ul. Młodzieżowa 17, 19, 21, 23, 25, 33, 37, 39, 41, 43  


