
Ogłoszenia Parafialne 15.01.2023 r. 

 

Podczas ferii zimowych  nie sprawujemy w tygodniu Mszy 
s w o godz. 800.  

 
Do 27 stycznia zapraszamy na Msze św o Boże 

błogosławieństwo na Nowy Rok 2023. W dni tygodnia od 
poniedziałku do piątku podczas Mszy s w. wieczornych modlimy się za 
parafian poszczego lnych ulic naszej parafii.  

 
Przypominamy, że Msze św. w tygodniu sprawujemy  

w krypcie naszej s wiątyni. 
 
W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych 

parafian. 
 
W przyszłą niedzielę 22 stycznia zapraszamy do naszej 

świątyni na godz. 1615 na Koncert Kolędowy – wystąpią chóry: 
SEREF z Parafii NSPJ z Chorzowa Batorego oraz   nasz Parafialny 
Chór Cantabile.  Serdecznie zapraszamy. 

 
W przyszłą niedzielę na godzinę 1700 zapraszamy czcicieli 

św Rity na Mszę św. w ich intencjach oraz  na naboz en stwo 
z błogosławieniem ro z . 

 
Od 18 do 25 stycznia  przypada Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrzes cijan. 
 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pokrycie bieżących 

rachunko w naszej parafii. Za tydzien  kolekta na potrzeby naszej 
s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

 
Zachęcam do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, 

Mały Gość Niedzielny, Misyjne Drogi, jest Głos św. Antoniego. 
 

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

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 
„Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba 
jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który 
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym 
ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który 
chrzci Duchem Świętym”.  

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». 
        J1, 29-34  

Głos świętego Antoniego 
15.01.2023 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Ewangelia znów prowadzi 
nas dziś nad Jordan, gdzie Jan 
udzielał chrztu pokuty. Tutaj 
właśnie za pośrednictwem 
Jana Chrzciciela miał się 
ukazać światu prawdziwy 
Sługa Boży. Zwróćmy uwagę 
na niektóre przynajmniej 
szczegóły związane z tą 
ważną sceną ewangeliczną. 
Jan Chrzciciel stoi nad 
Jordanem w miejscu, do którego schodziły się tłumy z Jerozolimy i całej 
Judei. Jak zawsze otoczony jest ludźmi, którzy pilnie słuchają jego 
przepowiadania. Ma już grupę własnych uczniów zawsze otaczających 
swojego Mistrza. I oto pewnego dnia Jan zobaczył nadchodzącego ku 
niemu Chrystusa. Nadarzyła się oczekiwana sposobność, aby tym, którzy 
go otaczali, zwłaszcza zaś swoim uczniom, zwrócić uwagę na Tego, 
którego był tylko poprzednikiem. Stąd zaraz powiedział: "Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzechy świata. To jest właśnie Ten, o którym 
powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie»".  



16/01/2023 Poniedziałek 

700 Za † Janusza Mazura od rodziny Rokowskich. 

1800 Za †† rodziców Krystynę i Zdzisława, †† z rodzin: Sopala, Nierów oraz 
córki, syna, wnuczki i prawnuczki 

1800 W intencji mieszkańców ul. Krzywej nr: (31), (33-37), (39-43). 
17/01/2023 Wtorek 

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

1800 Za †† siostrę Marię, szwagra Jerzego, brata Jerzego, bratową Małgorzatę oraz 
pokrewieństwo z rodziny Potockich. 

1800 W intencji mieszkańców ul. Krzywej nr: 26 i 28. 

18/01/2023 Środa 

700 Za † Marię Kut oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 Msza św. zbiorowa: 
- Za † Ilonę Grzesiuk od córki i wnuczki; 

1800 W intencji mieszkańców ul. Krzywej nr: (6-2), (5-7), (19-23), (25-29). 

19/01/2023 Czwartek 

700 Za † męża Henryka Brola w 5 rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin, syna 
Marka oraz rodziców i teściów. 

1700 W intencji Pawła Nawrata z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo Boże i dar uzdrowienia. 

1700 Za † Stanisława Madeja. 

1700 W int mieszkańców ul. Urbanowicza, Żwirki i Wigury, Willowej, Piaskowej. 

20/01/2023 Piątek 

700 Za † Mateusza Czaję i córkę Wiktorię oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 Za †† Teodora Horaka w r. śmierci, żonę Martę oraz rodziców z obu stron. 

1800 W intencji mieszkańców ul. Gałeczki nr: (2-12), (22, 22a, 24, 24a). 
21/01/2023 Sobota 

700 O łaski Ducha Św. dla Ojca Gerarda oraz wszystkich spowiedników 
i kierowników duchowych. 

1800 Za † ojca Stanisława Mierzwę na pamiątkę urodzin. 

22/01/2023 III Niedziela Zwykła 

700 W intencji Jadwigi Maj z okazji 90 urodzin jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, zdrowie, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla solenizantki i jej męża Edmunda. Te Deum 

900 Za † Stanisława na pamiątkę urodzin. 

1100 W intencji Sandry Cepy z okazji 35 urodzin jako podziękowanie za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. 

1230 W int Kazimierza Domagały z ok. 75 urodzin jako podziękowanie za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla solenizanta 
i całej rodziny. Te Deum 

1700 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz 
w intencjach czcicieli. 

OGŁOSZENIE PARAFII ŚW JADWIGI W CHORZOWIE: 
 

Parafia św. Jadwigi zwraca się z serdecznym apelem 
o przekazywanie należności za rezerwacje grobów na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Drzymały  na konto bankowe tej  parafii, 
a  nieprzychodzenie w związku z tym do kancelarii. Ułatwia to 
pracę  kancelarii.  

Jeśli nie mamy konta bankowego to można poprosić o taki 
przelew kogoś z rodziny. Przy rezerwacjach grobów w tytule 
przelewu należy zaznaczyć namiary grobu (są na poprzednim 
rachunku lub jeśli ich nie znamy wystarczy zadzwonić do 
kancelarii).  Koszt rezerwacji  aktualnie wynosi 40 zł za rok. 
Oczywiście, jeśli ktoś koniecznie chce,  można przyjść do 
kancelarii w tej sprawie, ale na przedłużenie rezerwacji czekamy 
cały rok. Lepiej przyjść w okresie letnim, w lipcu, sierpniu niż w 
okresie zimowym – grypowo-wirusowym.  

WOLNE INTENCJE W NASZEJ ŚWIĄTYNI W LUTYM 2023 
 
01/02/2023 - 8.00 
04/02/2023 - 8.00 
05/02/2023 - 9.00 
06/02/2023 - 7.00 
08/02/2023 - 7.00 
09/02/2023 - 7.00 
10/02/2023 - 7.00 i 8.00 
11/02/2023 - 7.00 
12/02/2023 -  9.00 i 11.00 
15/02/2023—7.00 i 8.00 
16/02/2023—7.00 
17/02/2023 - 7.00 i 8.00 
18/02/2023 - 7.00 i 8.00 
19/02/2023 - 7.00 
20/02/2023 - 7.00 
21/02/2023 - 8.00 
22/02/2023 - 7.00 
23/02/2023 - 7.00 i 8.00 
24/02/2023 - 7.00 i 8.00 
25/02/2023—7.00 
26/02/2023 - 7.00 i 9.00 

 
ZAPRASZAMY  

 
ZAINTETESOWANYCH  

 
DO KONTAKTU Z  

 
KANCELARIA  

 
PARAFIALNĄ  

 
tel 32 2413329 

 


