
Ogłoszenia Parafialne 20.12.2020 r. 

We wtorek przypada 22 dnia miesiąca – serdecznie zapraszamy 
czcicieli s w. Rity na godz. 1800, na Mszę s w. w ich intencji i na 
naboz en stwo z błogosławieniem ro z .  

 

W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia - zatroszczmy się o 
chrzes cijan ski wymiar wieczerzy wigilijnej, pamiętajmy przy stole o 
wspo lnej modlitwie, łamaniu się opłatkiem, rodzinnym kolędowaniu.  
Zachowajmy wstrzemięz liwos c  od pokarmo w mięsnych i od alkoholu.  
W wigilię Bożego Narodzenia kancelaria będzie nieczynna. 

 

W piątek świętować będziemy Uroczystość Bożego Narodzenia. 
W tym roku kiedy obowiązują nas obostrzenia sanitarne 
proponujemy przeżycie Pasterki tradycyjnie o północy, ale 
również o godz. 2200.   W II dzień świąt oraz w Niedzielę 27 
grudnia będziemy sprawować dodatkową mszę św o godz. 1530. 

 

W przyszłą niedzielę po mszach przyzywając wstawiennictwa 
s w. Jana będziemy błogosławic   przyniesione wino. 

 

Dziękujemy wszystkim za obecność na roratach dzieciom i 
dorosłym.   

 

DODATKOWA OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ: 
Poniedziałek, wtorek, środa: rano przed mszą oraz od 1600 do 1800 
Czwartek (wigilia): od    900  - 1600 

 

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na świąteczne 
kolędowanie przed naszą stajenką w uroczystos c  Trzech Kro li 6 
stycznia podczas Godziny kolędowej o godz. 1600. Dzieci, które grają 
na ro z nych instrumentach zachęcamy do przyniesienia instrumento w.  

 

Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże błogosławieństwo 
na Nowy Rok 2021. Od poniedziałku 28 grudnia do 1 lutego 
podczas Mszy s w. wieczornych będziemy modlic  się za parafian. 
Uczestniczący otrzymają pamiątkowy obrazek, kredę i wodę s wieconą, 
na koniec Mszy będzie udzielane specjalne błogosławien stwo. Kto 
będzie chciał będzie miał okazję do złoz enia ofiary na potrzeby naszej 
s wiątyni. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszego 
kos cioła. Kolekta zebrana w czasie pasterki oraz w Boz e Narodzenie na 
potrzeby naszej parafii,  w drugi dzien  s wiąt na Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Ś ląskiego. W przyszłą niedziele na  potrzeby naszej  
s wiątyni. Bo g zapłac  za kaz dą ofiarę. 

IV NIEDZIELA ADWENTU 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; 
a Dziewicy było na imię Maryja. 

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan 
z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na 
te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 
Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na 
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam 
męża?» 

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano 
za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według słowa twego». 

Wtedy odszedł od Niej anioł. Łk 1, 26-38  

Głos świętego Antoniego 
20.12.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Trudno się dziwić, że Maryja - cicha, pokorna Służebnica Pańska - 
zmieszała się usłyszawszy takie pozdrowienie i zastanawiała nad tym, co 
może ono oznaczać. Stąd anioł spieszy zaraz z wyjaśnieniem: Maryja nie 
potrzebuje się niczego obawiać, bo Bóg darzy ją swoją życzliwością 
("znalazłaś łaskę u Pana"). Najwyższym wyrazem tej życzliwości ma się 
stać poczęcie z Maryi Syna Bożego ("będzie nazwany Synem 
Najwyższego" - "będzie Synem Bożym"), przez co wypełni się 
zapowiedź dana Dawidowi o utrwaleniu jego tronu. Maryja od razu 
uwierzyła słowom anioła i dostrzegła w nich wolę Bożą, za co później 
będzie ją chwalić św. Elżbieta. Pragnęła jednak otrzymać ważne dla Niej 
wyjaśnienie: w jaki sposób ma się to wszystko dokonać, skoro "męża nie 
zna". Otrzymuje przeto od anioła dalsze konieczne wyjaśnienia, że 
poczęcie Jezusa nie naruszy jej dziewictwa. Wszystko dokona się 
działaniem mocy Bożej (Ducha Świętego), która Maryję okryje niby 
obłok 



Poniedziałek 21.12.2020 

700
 Za † Jana Dołowackiego - od siostrzenic. 

800
 Za † Gertrudę Gątarz. 

1800
 Za † Amelię Bartoszewską - od rodziny Koziełów. 

Wtorek  22.12.2020 

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

800
 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława 

oraz Alicję i Agnieszkę Mierzewskie. 

1800
 Przez wstaw. św. Rity w int. próśb, podziękowań oraz w intencjach czcicieli. 

Środa 23.12.2020 

700
 Za † Henryka Surmę. 

800
 Za †† Janinę, Leopolda, Jana Krajewskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

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

Czwartek 24.12.2020 

700
 O wiarę i miłość w rodzinie. 

800
 Za † Janusza Krajewskiego. 

2200
 PASTERKA W intencji Parafian. 

2400 PASTERKA W intencji Parafian. 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25.12.2020 

700
 W intencji Andrzeja Hoszcza o powrót do zdrowia i potrzebne łaski. 

900
 W intencji Parafian. 

1100
 W int. Anny Fenning z ok. ur., z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o Boże 

błog., soleniz. i męża Thorsena, synów Aleksandra, i Leonarda i córki Noemi. 

1230
 W intencji Teresy Ludy z okazji urodzin. 

1700
 Za †† Helenę i Szczepana Ilskich. 

Święto św. Szczepan 26.12.2020 

700
 Za †† mamę Anielę w rocz. śmierci,  Szczepana i Adelę Pławeckich, Edwarda 

Holeczka oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

900
 Za † Georga Kosubka. 

1100
 Za † Małgorzatę Marniok i †† z rodzin Bober i  Marniok. 

1230 W int. Bronisławy i Zdzisława Kowalczyków z okazji 57. rocznicy ślubu z 
prośbą o opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity dla całej rodziny. 

1530  

1700 Za † męża Józefa Mandzika w kolejną rocznicę śmierci. 
Niedziela Świętej Rodziny 27.12.2020 

700 Za † mamę Józefę w 22. rocz. śmierci i tatę Marcina Tomczaków oraz za †† 
z rodziny Maćkowskich. 

900 W intencji Edwarda Wylęgały o Boże błog. w pracy i w rodzinie. 

1100 Jako podziękowanie za wszystkie otrzymane łaski, zdrowie, błog. Boże, 
opiekę Matki Bożej i św. Rity, z prośbą o dalsze dla rodziny Mierzwów. 

1230 chrzest: Jakub Domaradzki 

1530  

1700 Za † Gerarda Gasza w 1 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, 13, 15, 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, 31, 33, 37, 39, 41, 43 


