
Ogłoszenia Parafialne 16.01.2022 r. 

 
We wtorek rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan.  
 

W środę zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego po 
mszy św. wieczornej.  

 

W sobotę o godz. 1800 zapraszamy czcicieli św. Rity na Mszę 
s w. w intencji pró s b i pódziękówan  kierówanych dó Bóga za 
wstawiennictwem s w. Rity óraz na nabóz en stwó z błogosławieniem 
ró z . 

 

Przyszła Niedziela jest óbchódzóna jakó Niedziela Słówa 
Bóz egó. 

 

Przed nami ostatnie dwa tygodnie, w których zapraszamy 
na Msze św o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. W dni 
tygódnia ód póniedziałku dó piątku pódczas Mszy s w. wieczórnych 
módlimy się za parafian pószczegó lnych ulic naszej parafii. 
Uczestniczący ótrzymują pamiątkówy óbrazek, kredę i wódę s wiecóną, 
na kóniec Mszy będzie udzielane specjalne błógósławien stwó. Któ 
będzie chciał będzie miał ókazję dó złóz enia ófiary na pótrzeby naszej 
s wiątyni. 

 

Przypominamy, że msze św w tygodniu sprawujemy  
w krypcie naszej świątyni. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ófiary na archidiecezję - na 
funkcjónówanie instytucji zaangaz ówanych w apóstólstwó słówa, m. 
in. Radió eM.  Za tydzien  kólekta na biez ące pótrzeby parafii. Bó g 
Zapłac  za kaz dą ófiarę.  

 

Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny , jest 
Mały Gość, są Misyjne Drogi, óraz nasz biuletyn infórmacyjny Głos Św. 
Antoniego. 

 
Na nowo rozpoczęty tydzień wszystkim życzymy Bóżegó 

Błógósławien stwa.   
 

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». 

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie». 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do 
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy 
miary. 

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po 
brzegi. 

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 
weselnemu». Ci więc zanieśli. 

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – 
a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 
wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy 
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. 
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił 
swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.   
      J 2, 1-11 

Głos świętego Antoniego 
09.01.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

Hydria znaczy dzban, słój, stągiew. 

Określano nim zarówno naczynia do noszenia i 
przechowywania wody, jak i pojemniki na 
różne inne przedmioty, na przykład pieniądze. 
Św. Jan w opisie wesela w Kanie mówi o 
dużych dzbanach na dwie lub trzy miary (miara 
to ok. 40 litrów). Miały zapewne szerokie dno, 
były wysokie i zwężały się ku górze. Uchwyty  
ułatwiały ich przenoszenie. 



17/01/2022 Poniedziałek 

700
 Za †† Jadwigę i Edmunda Jagieniaków, teściów Helenę i Adama 

Fiałkowskich oraz †† z pokrewieństwa. 

800
 Za † Janinę Kamińską oraz †† z rodzin Chwalisz i Kamiński. 

1800
 1. W int. Magdaleny Tomys z ok 85. urodzin jako podziękowanie za 

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

2. W intencji mieszkańców ulicy Krzywej nr 31, 33-37, 39-43. 
18/01/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† rodzeństwo Jerzego i Marię, bratową, szwagrów oraz †† 

pokrewieństwo z rodziny Potockich. 

1800
 1. W intencji Aliny i Alfreda Freyów z okazji kolejnej rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
dla małżonków i całej rodziny. 
2. W intencji Pawła Nawrata z ok. urodzin jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie. 
3. W intencji mieszkańców ulicy Krzywej nr 26 i 28. 

19/01/2022 Środa 

700
 Do Op. Bożej za wstaw. MB i św. Rity w int. chrześniaka Kamila, z prośbą 

o światło Ducha Św. i szczęśliwe rozwiązanie bardzo trudnej sprawy od ojca 
chrzestnego Józefa. 

800
 Za † Ryszarda Nadgródkiewicza - od szwagierki Alicji Karaś z rodziną z 

Opola Lubelskiego. 

1800
 1. Msza św. zbiorowa: 

- Za † Michała Marcinka od lokatorów z ul. Kopernika 8; 
- Za † Jana Kubiaka w 30 rocznicę śmierci i † żonę Władysławę; 
- Za † męża Henryka Brola w 4 rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin oraz 
†† rodziców i teściów; 
- Za † Zdzisławę Szymkowską od rodziny. 
2. W intencji mieszkańców ulicy Krzywej nr 6-2, 5-7, 19-23, 25-29. 

20/01/2022 Czwartek 

700
 Za † siostrę Irenę Pawelczyk w 4 rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

800
 Za † Teodora Horaka w kolejną rocznicę śmierci i jego żonę Martę oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

1700
 1. Za † Gabrielę Wiśniewską w 30 dzień po śmierci. 

2. W int. mieszk. ulic: Urbanowicza, Żwirki i Wigury, Willowej, Piaskowej. 
21/01/2022 Piątek 

700
 Za † Małgorzatę Tatuś – od pracowników Centrum Informatycznego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

800
 Za †† siostrę Zofię Tkocz na pamiątkę urodzin, męża Pawła, rodziców 

Stefanię i Antoniego i córkę Ilonę. 

1800
 1. W intencji Sebastiana Skrzypka w kolejną rocznicę Chrztu Świętego jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. 
2. W intencji mieszkańców ulicy Gałeczki nr 2-12, 22, 22a, 24, 24a. 

22/01/2022 Sobota 

PROPONOWANE TERMINY MSZY ŚW 
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PARAFIAN W 2022 ROKU 

 
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  

22/01/2022 Sobota 

700
 Za †† dziadków Martę i Feliksa Springrów oraz Julię i Antoniego 

Kukowków. 

800
 Za †† Edwarda Sikorę, Gerharda i Elfrydę Halenów, Leopolda i Annę 

Juraszczyków, Jerzego i Marię Sikorów i Janinę Hadamik. 

1800
 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz w 

intencjach czcicieli. 
23/01/2022 III Niedziela Zwykła 

700
 Za † Antoniego Szotka w 30 dzień po śmierci. 

900
 W intencji drogich przyjaciół Urszuli i Henryka Zemelów, z okazji jubileuszu 

50 lecia małżeństwa o wszelkie potrzebne łaski - od Janiny i Jana 
Rostkowskich. Te Deum. 

1100
 W intencji Barbary z okazji 75 urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki i jej rodziny. 

1230
 Za † ojca Stanisława Mierzwę jako pamiątka urodzin. 

1700
 W intencji Marii Błachuty z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej. 


