
Ogłoszenia Parafialne 23. 01.2022 r. 

Dzisiejsza niedziela, z woli papieża Franciszka jest 
obchodzona jako niedziela Słowa Bożego. W bezpośredniej 
bliskos ci Boz ego Narodzenia przez ywamy – zgodnie z wolą papiez a 
Franciszka – Niedzielę Słowa Boz ego. S piewając kolędy i wpatrując się 
w grotę betlejemską rozwaz amy ten największy Dar Ojca Niebieskiego, 
jakim jest Jego Jednorodzony Syn – Zbawiciel s wiata. 

 

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

 

Przed nami ostatni tydzień, w którym zapraszamy na Msze 
św o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. W dni tygodnia 
od poniedziałku do piątku podczas Mszy s w. wieczornych modlimy się 
za parafian poszczego lnych ulic naszej parafii. Uczestniczący 
otrzymują 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. 

 

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

 

Legion Maryi serdecznie zaprasza członków i sympatyków 
Legionu na Adorację Przy Z ło bku do parafii s w. Jadwigi w Chorzowie 
w sobotę 29 stycznia, na godzinę 1400. Po adoracji zostanie 
odprawiona Msza s w. w intencji Legionu  o godz. 1500.  

 

Od ubiegłego poni edziałku próby chóry Cantabile 
odbywają się w domu katechetycznym w poniedziałki o godz. 1800.   

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby 
parafii.  Za tydzien  kolekta na biez ące rachunki parafii za gaz, prąd 
i olej opałowy. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

 

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

 

Na nowo rozpoczęty tydzień wszystkim życzymy Bożego 
Błogosławien stwa.          
        Szczęść Boże! 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku 
byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja 
zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, 
dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, 
których ci udzielono. 

W owym czasie: 
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po 

całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 
wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu 
udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł 
miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». 

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich 
w synagodze były w Niego utkwione. 

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które 
słyszeliście».    Łk 1, 1-4; 4, 14-21  

Głos świętego Antoniego 
23.01.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Decyzją papieża 
Franciszka od 2020 roku 
dziś obchodzimy Niedzielę 
Słowa Bożego. Ma to się 
przyczynić do pogłębiania 
w nas świadomości 
znaczenia Pisma Świętego,  
Jest nam dana także po to, 
aby przypomnieć wiernym, że nie tylko należy czytać Pismo Święte, ale 
żyć Słowem Bożym na co dzień.   
 

Dlaczego warto czytać Pismo Święte?   
 Bo jest jak oddech dla ducha. Słowo Boże daje siłę do życia 
w miłości bliźniego. 



24/01/2022 Poniedziałek 

700
 Za †† Magdalenę Kubicką w 29. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Kubicki 

i Ignacek. 

800
 W intencji Jadwigi Dudzik z okazji urodzin, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę  Matki Bożej, dary Ducha Świętego i łaskę 
zdrowia. 

1800
 1. Za †† rodziców Marię i Piotra Wawrzyniaków, Teresę i Stanisława 

Gruchalskich, dziadków z obu stron, Stanisławę Dudkowiak oraz Katarzynę 
i Jana Krauze. 
2. W intencji mieszkańców ulicy Gałeczki nr 5,7,9,11,13,15,26,26a,28,28a. 

25/01/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† męża Leszka Paszkowskiego, syna Michała, brata Kazimierza, 

rodziców Władysławę i Walentego, teściów Czesławę i Stanisława oraz 
pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 1. W intencji mieszkańców ulic Domina, Młodzieżowej 1. 

2. Za † Patryka Wilka w kolejną rocznicę śmierci. 

26/01/2022 Środa 

700
 Za † męża Huberta Wypicha, rodziców i krewnych z obu stron. 

800
 Za † Sabinę Pindakiewicz i †† lokatorów z ul. Młodzieżowej 1. 

1800
 1. Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Karola Cebulskiego od Rafała z rodziną; 
2. W intencji mieszkańców ulicy Młodzieżowa 5,13. 

27/01/2022 Czwartek 

700
 Za † brata Krzysztofa Skawińskiego, Andrzeja Lonta i Danutę Topolską. 

800
 W intencji Łucji i Andrzeja Sławińskich z okazji kolejnej rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
małżonków i całej rodziny. 

1700
 1. Za † Janusza Płócienniczaka, †† rodziców, krewnych oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 
2. W intencji mieszkańców ulicy Młodzieżowej 9, 15. 

28/01/2022 Piątek 

700
 Za † Małgorzatę Tatuś - od pracowników Centrum Informatycznego 

Uniwersytetu Ekonom. w Katowicach. 

800
 Za †† rodziców Mariannę i Jana Forenców oraz †† z rodziny. 

1800
 1. W intencji Janiny Mierzwy z okazji kolejnych urodzin jako podziękowanie 

za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i dzieci 
z rodzinami. 
2. W intencji mieszkańców ulicy Młodzieżowej 17,19, 21, 23, 25, 33, 37, 39, 
41, 43. 

PROPONOWANE TERMINY MSZY ŚW 
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PARAFIAN W 2022 ROKU 

 
 
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  

29/01/2022 Sobota 

700
 Za † Ryszarda Nadgródkiewicza od szwagierki Wiesławy Janczak. 

800
 Za † Arnolda Ochmanowicza oraz rodziców Elfrydę i Józefa. 

1800
 W intencji córek z rodzinami o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej. 

30/01/2022 IV Niedziela Zwykła 

700
 Za †† Jadwigę i Kazimierza Jakubczyków, Katarzynę, Pawła, Stanisława, 

Apolonię Neumanów, Łucję i Jana Foterków i Krystiana Prohasa i Izabelę 
Prohas.  

900
 Za † Franciszka Kukowkę w 26. rocznicę śmierci. 

1100
 W intencji Kingi Nawrat z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

1100
 Chrzty i roczki. 

1230
 Za † męża Henryka Lipkę w kolejną rocznicę śmierci. 

1700
 Za † Klarę Franke w 1. rocznicę śmierci. oraz †† z rodziny. 

 „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 

namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 

nowinę, a więźniom wolność”.  

Mo dlmy się za katecheto w, kaznodziejo w, 

misjonarzy, moderatoro w Dzieła Biblijnego, 

teologo w i biblisto w, aby Duch S więty os wiecał 

swoją Mądros cią ich umysły i rozpalał swoją Miłos cią 

ich serca uzdalniając kaz dego do odwaz nego 

głoszenia Ewangelii tak młodym jak i dorosłym, a 

zwłaszcza tym, kto rych niszczą fałszywe ideologie 

pochodzące od „ojca kłamstwa”. 


