
Ogłoszenia Parafialne 22.01.2023 r. 

Zapraszamy dzisiaj 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. 

 

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

 

Przypominamy, że Msze św. w tygodniu sprawujemy  
w krypcie naszej s wiątyni. 

 

O godz. 1700 Msza s w. w intencji czcicieli s w Rity na Mszę s w. 
oraz  naboz en stwo z błogosławieniem ro z . 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej 
s wiątyni. Za tydzien  kolekta na potrzeby naszej parafii. 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. 

 

 

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.  

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na 
pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo 
proroka Izajasza: 

«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, 
Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i 
mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». 

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem 
bliskie jest królestwo niebieskie». 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: 
Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w 
jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a 
uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli 
za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem 
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili 
łódź i ojca i poszli za Nim. 

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 
głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 
słabości wśród ludu.      Mt, 4, 12-23  

Głos świętego Antoniego 
22.01.2023 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Ewangelia wyraźnie wskazuje na to, że na 
Jezusie spełnia się zapowiedź proroka Izajasza. 
Dzięki Chrystusowi nad Galileą zabłysło 
wielkie światło. Tu przecież w Nazarecie 
Słowo stało się ciałem w dniu zwiastowania. A 
chociaż zgodnie z przepowiednią proroka 
Micheasza narodzenie Chrystusa miało miejsce 
w Betlejem judzkim, to jednak całe swoje 
dzieciństwo i młodość, aż do publicznego 
wystąpienia, spędził On w Nazarecie 

galilejskim. Stąd nazywano Go Mistrzem z Nazaretu lub po prostu 
Nazarejczykiem. Był to jednak wszystko okres życia ukrytego, w którym 
Chrystus wzrastał na podobieństwo innych Izraelitów, niczym specjalnie 
na zewnątrz się nie wyróżniając. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera 
to, co jest związane z publiczną działalnością Chrystusa, poczynając od 
chrztu w Jordanie.  



23/01/2023 Poniedziałek 

700 W intencji Sebastiana Skrzypka w kolejną rocznicę chrztu świętego o 
błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. 

1800 Z okazji 85 urodzin Krystyny Gruca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie. Te Deum 

1800 Z okazji 50 urodzin Ilony Gabały jako podziękowanie za dar życia i wiarę, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

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

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

1800 Za † Patryka Wilka w kolejną rocznicę śmierci. 

1800 W intencji mieszkańców ul. Domina, Młodzieżowej nr 1. 
25/01/2023 Środa 

700 W int Jadwigi Dudzik z ok urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o Boże błog, zdrowie, opiekę MB dla solenizantki i całej rodziny. 

1800 Msza św. zbiorowa: 
- Za †† Marka Bednarka w 1 rocznicę śmierci, rodziców Józefa i Jadwigę, 
Emila i Łucję Kajstrugów oraz pokrewieństwo z obu stron; 
- Za † Marię Rusnak od syna Józefa z żoną, wnuków i prawnuków; 

1800 W intencji mieszkańców ul. Młodzieżowej nr. 5,13. 
26/01/2023 Czwartek 

700 Za †† męża Huberta oraz rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

1700 Za † Dorotę Świtoń w 1 rocznicę śmierci. 

1700 W intencji mieszkańców ul. Młodzieżowej nr. 9,15. 
27/01/2023 Piątek 

700 W intencji członków grup "Ukryci w Maryi i "Ukryci w objęciach św. Józefa 
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

1800 Za † męża Janusza Płócienniczaka w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców 
Stanisławę i Zygmunta oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 Za † Genowefę Kamińską jako pamiątka ur i rocz śmierci oraz † męża Pawła. 

1800 W int mieszkańców ul. Młodzieżowej nr.17, 19, 21, 23, 25, 33, 37, 39, 41, 43 
28/01/2023 Sobota 

700 Za † Mariana Kowalskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 W int. Janiny Mierzwy z okazji 75 urodzin jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błog dla solenizantki i dzieci z rodzinami. Te Deum 

29/01/2023 IV Niedziela Zwykła 

700 Za † mamę Magdalenę Kubicką w 30 r śm oraz †† z rodz Kubicki i Ignacek. 

900 Za †† ks. Arnolda Ochmanowicza oraz rodziców Elfrydę i Józefa. 

1100 Chrzty: Jagoda Ogerman, Lilianna Ogerman, Szymon Gierszewski. 

1230 Dziękując Bogu za otrzymane łaski, błogosławieństwo, krzyże i porażki oraz 
wszelkie dobro w małżeństwie Łucji i Andrzeja Sławińskich z okazji 50 
rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa. Te Deum 

1700 W intencji Irmgardy Madej z okazji urodzin jako podziękowanie za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog i opiekę Matki Bożej. 

WOLNE INTENCJE W NASZEJ ŚWIĄTYNI W LUTYM 2023 
 
06/02/2023 - 7.00 
08/02/2023 - 7.00 
09/02/2023 - 7.00 
10/02/2023 - 7.00 
11/02/2023 - 7.00 
12/02/2023 - 7.00 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 
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 

 

obchody liturgiczne tygodnia:  
 
 wtorek   
- wspom św. Franciszka Salezego, bpa i dK  
 
 

 środa  - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA  
         ŚW. PAWŁA, 

APOSTOŁA  
 
 
 czwartek  - wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i 
             Tytusa  

 
 
 piątek  - wspom. dow. św. Anieli Merici, dz.  
 
 

 
 

 sobota  - wspom św. Tomasza z Akwinu, prezb. 
i doktora Kościoła  


