
Ogłoszenia Parafialne 13.12.2020 r. 

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

 

Od poniedziałku do piątku serdecznie zapraszamy na RORATY. 
Roraty dla dorosłych na Mszy s w. o godz. 700. Rodzinne rorat on-line na 
platformie www.holyweek.pl , a w naszej s wiątyni w czwartki o 1700.  

 

W sobotę druga tura odwiedzin z posługą sakramentalną 
chorych parafian. 

 

Pod chórem można zakupić wigilijne świece i opłatki. 
 

Od poniedziałku 28 grudnia do 1 lutego podczas Mszy św. 
wieczornych będziemy modlic  się za parafian poszczego lnych ulic 
naszej parafii. Poniewaz  w tym roku nie jest moz liwe przez ycie 
w tradycyjnej formie odwiedzin duszpasterskich serdecznie 
zapraszamy na Msze s w w Waszej intencji. Będziemy modlic  się o Boz e 
błogosławien stwo na Nowy Rok 2021. Proponowany grafik termino w 
i ulic jest pewną propozycją. Tych Mszy będzie sporo: 23 - dlatego 
mamy nadzieję, z e będzie moz na znalez c  okazję, by w takiej Mszy s w. 
uczestniczyc . Uczestniczący otrzymają pamiątkowy obrazek, kredę 
i wodę s wieconą, na koniec Mszy będzie udzielane specjalne 
błogosławien stwo. 

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na parafię. Za tydzień 
kolekta na biez ące potrzeby naszego kos cioła. 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. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są 
Misyjne Drogi. Jest także „Głos Św. Antoniego”. W „Antoniku” są 
wydrukowane proponowane terminy Mszy s w. za Parafian.  

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.  

III NIEDZIELA ADWENTU 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby 
zaświadczyć o światłości. 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 
kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie 
zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». 

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie 
jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: 
«Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co 
mówisz sam o sobie?» 

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, 
jak rzekł prorok Izajasz». 

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do 
niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani 
Eliaszem, ani prorokiem?» 

Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, 
którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem 
godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». 

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 
chrztu. J 1, 6-8. 19-28  

Głos świętego Antoniego 
13.12.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

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. Może ono stać się Betlejem, gdzie 
zamieszka Emmanuel – Bóg z nami.  

http://www.holyweek.pl


14 grudnia 2020 Poniedziałek 

700 Za † Stanisława Kulawika w 30. dzień po śmierci. 
800 Z podzięk. za dar życia z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Kapłanów, 

zdrowie, światło Ducha Św. w int. ks. Mariusza Dołęgowskiego z ok. urodzin. 
1800 Za † męża Ryszarda Masnego oraz †† z rodziny Masny, Sitko, Hoizler. 

15 grudnia 2020 Wtorek 

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

800
 W int. Wandy Sobały z ok. 95 ur. z podziękowaniem za dar życia, otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB i św. Antoniego. Te Deum 

1800
 Z okazji urodzin Juli Sztojer z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża. 
16 grudnia 2020 Środa 

700
 Za † Leszka Bednarka oraz †† z rodzin Bednarek, Świtała i Drapiewski. 

800
 Za † Stanisławę Serafin. 

1800
 MSZA ŚW. ZBIOROWA ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

- Za † Genowefę Małecką - od lokatorów Różanej 4; - Za † Stanisława 
Kulawika; - Za † męża Ryszarda Wahl w 30 dzień po śmierci; - Za † brata 
Juliusza Hodowanego w 30 dzień po śmierci oraz †† z rodzin            
Hodowany i Mój; - Za † Ewę Szygulę Kotalę na pamiątkę urodzin. 

17 grudnia 2020 Czwartek 

700
 Za † Piotra Ciecholeckiego i Rozalię Ciecholecką. 

800
 Za † Marka Madeja w 30 dzień po śmierci. 

1700
 Za † Stanisława Cepa w kolejną rocznicę śmierci. 

18 grudnia 2020 Piątek 

700
 Za † Renatę Gońską w 3. rocznicę śmierci. 

800
 Za † Irenę Boczek od lokatorów z ul. Krzywej 35. 

1800
 Za † Irenę Wilczek w 15. rocznicę śmierci, †† z rodzin Wilczek i Pietruszka 

oraz †† krewnych Marię, Antosia i Leonarda. 

19 grudnia 2020 Sobota 

700
 Za † Gerarda Kosubka. 

800
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za †† rodziców Marię i Rajmunda Mrowców. 

20 grudnia 2020 IV Niedziela Adwentu 

700
 Za †† mamę Stefanię Mikulską w kolejną rocznicę śmierci, rodzeństwo Irenę 

i Andrzeja oraz męża Edmunda Olszewskiego. 

900
 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę 

i Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów, Ryszarda Brzezińskiego 
oraz †† z rodzin Filuś, Pustelnik, Kraczla. 

1100
 Za † Irenę Andrzejewską w 1. rocznicę śmierci. 

1230
 Za † Zdzisława Bańdo w 1. rocznicę śmierci,  †† Stefana Kubiaka i Danutę 

Pastuszkę oraz †† z rodziny Bańdo. 

1700
 Za † Zuzannę Maćkowską w 4. rocznicę śmierci. 

Msze św. w intencji Parafian, o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski na Nowy Rok 2021 

 

28.12.20 poniedziałek   ul. Krasickiego; 
29.12.20 wtorek   ul. Bankowa, Chopina,  
     ul. Krzywa nr 9 do 17; 
30.12.20 środa   ul. Krzywa nr:  
      (6-2), (5-7), (19-23), (25-29); 
 
  4.01.21 poniedziałek ul. Krzywa nr: (31), (33-37), (39-43); 
  5.01.21  wtorek   ul. Krzywa nr: 26 i 28;   
  7.01.21 czwartek  ul. Kopernika, Sobieskiego,   
     ul. Kilińskiego, Pl. Matejki;  
  8.01.21 piątek  ul. Przy Gazowni; 
 
11.01.21 poniedziałek  ul. Urbanowicza, Żwirki i Wigury,  
     ul. Willowa, Piaskowa;  
12.01.21 wtorek   ul. Kościuszki, Konopnickiej,   
     ul. Hetmańska;   
13.01.21 środa   ul. Karpińskiego, Bogedaina,   
     ul. Górnośląska; 
14.01.21 czwartek  ul. Poniatowskiego, Kaszubska,  
     ul. Lwowska; 
15.01.21 piątek  ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste;  
 

18.01.21 poniedziałek ul. Dąbrowskiego nr parzyste;   
19.01.21 wtorek  ul. Różana nr: 1, 2, 4; 
20.01.21 środa   ul. Różana nr: (8-12), (14-18);  
21.01.21 czwartek  ul. Astrów nr: 12, 14, 16; 
22.01.21 piątek  ul. Katowicka;  
 

25.01.21 poniedziałek ul. Gałeczki nr:  
           (2-12), (22, 22a, 24, 24a); 
 

26.01.21 wtorek  ul. Gałeczki nr:  
     (5, 7, 9, 11, 26, 26a, 28, 28a);  
 

27.01.21 środa   ul. Domina, Młodzieżowa 1; 
28.01.21 czwartek  ul. Młodzieżowa 5, 13; 
29.01.21 piątek  ul. Młodzieżowa 9, 15; 
  1.02.21 poniedziałek ul. Młodzieżowa nr: 
     17, 19, 21, 23, 25, 33, 37, 39, 41, 43 


