
Ogłoszenia Parafialne 19.12.2021 r. 

Dziś świętujemy IV Niedzielę Adwentu. W czwar tek  zakończenie 
rorat.  

W środę przypada 22 dnia miesiąca – serdecznie zapraszamy 
czcicieli św. Rity na godz. 1800, na  Mszę św. w ich intencji i na 
nabożeństwo z błogosławieniem róż.  Tego dnia wyjątkowo nie będzie 
rorat dla dzieci podczas mszy św wieczornej.  

DODATKOWA OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ: 
   

- poniedziałek, wtorek, środa: od 1700 do 1800, 
- czwartek od 1800 do 1900 
- piątek (wigilia): od    800  - 1000  oraz  1300  - 1600 
 
W piątek Wigilia Bożego Narodzenia - zatroszczmy się 

o  chrześcijański wymiar wieczerzy wigilijnej, pamiętajmy przy stole 
o wspólnej modlitwie, łamaniu się opłatkiem, rodzinnym kolędowaniu.  
Zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i od alkoholu.  
W wigilię Bożego Narodzenia kancelaria będzie nieczynna. 

W sobotę świętować będziemy Uroczystość Bożego Narodzenia. 
W tym roku również ze względu na obostrzenia sanitarne proponujemy 
przeżycie Msz św. Pasterskiej  tradycyjnie o północy, ale również o godz. 
2200.  

W przyszłą niedzielę przypada Święto św. Rodziny.  
Dziękujemy wszystkim za obecność na roratach dzieciom i dorosłym. 

Dziękuję za ich przygotowanie i prowadzenie ks. Łukaszowi 
i ks. Tadeuszowi.  

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na świąteczne 
kolędowanie przed naszą stajenką w uroczystość Trzech Króli 6 stycznia 
podczas Godziny kolędowej o godz. 1600. Dzieci, które grają na różnych 
instrumentach zachęcamy do przyniesienia instrumentów. Spróbujemy 
wspólnie pokolędować przed naszą stajenką.  

Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże błogosławieństwo na 
Nowy Rok 2022. Od poniedziałku 27 grudnia do 31 stycznia podczas 
Mszy św. wieczornych będziemy modlić się za parafian poszczególnych 
ulic naszej parafii. Uczestniczący otrzymają pamiątkowy obrazek, kredę 
i wodę świeconą, na koniec Mszy będzie udzielane specjalne 
błogosławieństwo.  

 Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszego kościoła. 
Kolekta zebrana w czasie pasterki jest przeznaczona na Fundusz Ochrony 
Życia, w Boże Narodzenie na naszą parafię, a w drugi dzień świąt na 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.  

Na nowo rozpoczęty tydzień, na czas przeżywania Świąt 
Narodzenia Pańskiego niech nam wszystkim Bóg udziela swego 
błogosławieństwa. 

IV NIEDZIELA ADWENTU 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 
pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 
Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk 
i powiedziała: 

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona 
jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».   

        Łk 3, 1-39-45  

Głos świętego Antoniego 
19.12.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Daleka była droga (ok. 
150 km) z Nazaretu do 
Ain Karin, położonym 7 
km od Jerozolimy, gdzie 
zgodnie z bardzo starą 
tradycją mieszkali 
Zachariasz i Elżbieta, 
rodzice Jana Chrzciciela. 
Wszedłszy do domu 
Zachariasza, Maryja 

pozdrowiła Elżbietę. Zapewne skierowała do niej zwykłe słowa 
pozdrowienia, jakich w tym czasie powszechnie używano, ale to 
zwyczajne pozdrowienie wywołało dwa ważne skutki: w łonie 
Elżbiety poruszyło się jej dziecię, św. Jan Chrzciciel; sama zaś 
Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Poruszenie się Jana 
w łonie matki nie było zwykłym, naturalnym zjawiskiem, ale 
stanowiło akt swego rodzaju adoracji Chrystusa, przyniesionego 
przez Maryję. Co więcej, prawie powszechna tradycja stwierdza, że 
w tym momencie Jan Chrzciciel - jeszcze przed swym narodzeniem 
- został uwolniony od grzechu pierworodnego.  



20/12/2021 Poniedziałek 

700
 1. Za parafian. 

2. Za † Stefanię Mikulską w 20. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin 
Mikulskich, Olszewskich i Piekutkowskich. 

1800
 Za † Antoninę Nagel na pamiątkę urodzin. 

21/12/2021 Wtorek 

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

2. Za parafian. 

1800
 1. Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława 

oraz Agnieszkę i Alicję Mierzewskie. 
2. Za † Annę Marcinkowską. 

22/12/2021 Środa 

700
 1. Za parafian. 

2. W intencji Stanisława Zarańskiego z okazji 80. urodzin jako 
podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej. Te Deum 

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

intencjach czcicieli. 

23/12/2021 Czwartek 

700
 1. Za parafian. 

2. W intencji Jolanty Dziadek o potrzebne łaski i powrót do zdrowia od 
koleżanek. 

1700
 Za †† mamy Hildegardę i Florentynę oraz †† z rodziny Grządziel i Klosa. 

24/12/2021 Piątek Wigilia Bożego Nariodzenia 

700
 Za parafian. 

2200
 PASTERKA W INTENCJI PARAFIAN 

2400
 PASTERKA W INTENCJI PARAFIAN 

25/12/2021 Sobota Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

700
 Za parafian. 

900
   

1100
 Za †† Marka Misiaka w 10. rocznicę śmierci oraz Urszulę i Edwarda 

Misiaków. 

1230
 Do Bożej Opatrzności w intencji Bronisławy i Zdzisława Kowalczyków z 

okazji kolejnej rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Aniołów Stróżów, św. 
Antoniego i św. Rity dla małżonków i całej rodziny. 

1700
 Za † Wojciecha Nowaka w 9 rocznicę śmierci. 

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  

26/12/2021 Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

700
 Za parafian. 

900
 W intencji Nadine i Danielka z okazji 4. urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów 
Stróżów. 

1100
 Za † Małgorzatę Marniok oraz †† z rodziny Bober i Marniok. 

1230
 Chrzty: Blanka Kozieł                          Roczki:  

1700
 Za † męża Józefa Mandzika w 12. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 


