
Ogłoszenia Parafialne      24.01.2021 r. 

Dzisiejsza 3 niedzielę zwykła, na podstawie Listu 
Apostolskiego Aperuit illis papież a Francisżka obchodżona jest jako 
Niedziela Słowa Bożego.  

 
Do jutra trwa Tydżień Modlitw o Jedność Chrżeścijan.  
 
W środę o godz. 1900 w kościele spotkanie rodżiców dżieci 

prżygotowujących się do I Komunii s w.  
 
W czwartek podczas Mszy św. szkolnej o godz. 1700 dżieciom 

żostaną pobłogosławione s wiece komunijne. Po Msży spotkanie dżieci 
prżed I Komunią s w.   

 
Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże błogosławieństwo 

na Nowy Rok 2021. W dni tygodnia od poniedżiałku do piątku podcżas 
Msży s w. wiecżornych modlimy się ża parafian posżcżego lnych ulic 
nasżej parafii. Ucżestnicżący otrżymują pamiątkowy obrażek, kredę 
i wodę s wieconą, na koniec Msży udżielane jest specjalne 
błogosławien stwo. Kto będżie chciał będżie miał okażję do żłoż enia 
ofiary na potrżeby nasżej s wiątyni. Za już  żłoż one składamy serdecżne 
podżiękowania. 

 
Już dziś zapraszamy 2 lutego o godz. 1700 na tegoroczne 

Parafialne Pożegnanie z Kolędą. Jak co roku żaprasżamy do 
wspo lnej adoracji prży ż ło bku, aby wspo lnie pos piewac  kolędy.  

 
Dziękujemy za złożone dżiś ofiary na bieżące potrżeby parafii  

Za tydżien  kolekta na bież ące rachunki nasżej s wiątyni i parafii. Bo g 
Zapłac  ża każ dą ofiarę.  

 
Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny , jest Mały  

Gość, są Misyjne Drogi, oraż nasż biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego. 

 
Na nowo rozpoczęty tydżień wsżystkim życżymy Bożego 

Błogosławien stwa.    

*** 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 
staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za 
Nim. 

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, 
zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, 
poszli za Nim.  Mk 1, 14-20 

Głos świętego Antoniego 
 24.01.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
 

 poniedziałek – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA;  

 wtorek  – Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa;  

 środa  – Wspom. dow. św. Anieli Merici, dz.; 

 czwartek  – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK  

NIEDZIELA    SŁOWA BOŻEGO 
 

Papież Franciszek postanowił, że 3. Niedziela Zwykła roku 
liturgicznego będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela 
Słowa Bożego.  
 
Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona 30 września 2019 r. Listem 
apostolskim w formie motu proprio papieża Franciszka „Aperuit illis” 
i wyznaczona na 3. Niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku (pierwsza 
Niedziela Słowa Bożego była obchodzona 26 stycznia 2020 r.). Ojciec 
Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz 
rozszerzaniu słowa Bożego. Dokument ma przyczynić się do obudzenia 
świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących. 



Poniedziałek 25/01/2021 

700
 W intencji  Mateusza Farfała o powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże. 

800
 Z okazji urodzin Jadwigi Dudzik jako podziękowanie za dar życia i wiary 

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

1800
 1. W intencji Sebastiana Skrzypka z okazji rocznicy chrztu świętego jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej. 
2. W intencji parafian z ulicy Gałeczki nr: 2-12, 22,22a,24,24a.  

Wtorek 26/01/2021 

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

800
 Za † Janusza Płócienniczaka z okazji 15 rocznicy śmierci oraz †† z rodzin 

Płócienniczak i  Vorbrodt. 

1800
 1. Za  † Patryka Wilka w 4 rocznicę śmierci. 

2. W intencji parafian u ulicy Gałeczki nr.: 5,7,9,11,13,15,26,26a,28,28a. 

Środa 27/01/2021 

700
 Za †† męża Huberta, braci Piotra i Kazimierza oraz rodziców i krewnych 

z obu stron. 

800
 W intencji Łucji i Andrzeja Sławińskich z okazji kolejnej rocznicy zawarcia 

sakramentu małżeństwa jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za †† Jana i Władysławę Kubiaków w kolejną rocznicę śmierci. 
- Za †† Jadwigę z Gnaszyna i Floriana z Ustronia. 
2. W intencji parafian z ul. Domina i Młodzieżowej 1.  

Czwartek 28/01/2021 

700
 W intencji Emilki z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski 

z prośba o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. 

800
 W intencji Irmgardy Madej z okazji 80 urodzin, z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Te Deum 

1700
 1. Za †† Pelagię Gońdę, jej brata Zdzisława  oraz ich rodziców Stanisławę 

i Piotra Gońdów. 
2. W intencji parafian z ulicy Młodzieżowej 5 i 13. 

Piątek 29/01/2021 

700
   

800
 Za † ks. Arnolda Ochmanowicza w rocznicę śmierci. 

1800
 1. W intencji Aleksandry Ligacz z ok. urodzin, z podziękowaniem za dar 

życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej. 
2. W intencji parafian z ulicy Młodzieżowej nr 9 i 15. 

Sobota 30/01/2021 

700
   

800
 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Józefa 

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie dla Gabrieli i Józefa Potkowów i całej rodziny. 

1800
 Za † Jerzego Jurzykowskiego od przyjaciół i znajomych. 

IV Niedziela Zwykła 31/01/2021 

700
   

900
 Za †† rodziców Mariannę i Jana Forenców oraz †† z rodziny Forenc. 

1100
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na nowo rozpoczęty rok dla rodziny 
Mierzwów - Janiny oraz Barbary, Małgorzaty i Michała z rodzinami. 

1230
 Chrzty: Wiktor  Morawiec; Roczki: Mar ta Węgrzyk , Balicki Franciszek  

1700
 Za † Gizelę Przybytek jako pamiątka urodzin. 

Z NOTY O NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO KONGREGACJI DS. 
KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

  

Niedziela Słowa Bożego, która zgodnie z wolą Papieża Franciszka przypada 
w każdym roku na trzecią niedzielę okresu zwykłego, przypomina wszystkim, 
pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia 
chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią: „Jako 
chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni 
obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi.  
Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, 
ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, 
który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. 
W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym 
razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi 
formami ślepoty”.   
W homilii przedstawiane są w ciągu roku liturgicznego i wychodząc od czytań 
biblijnych tajemnice wiary i normy życia chrześcijańskiego. „Pasterze mają przede 
wszystkim wielką odpowiedzialność za wyjaśnianie i pomoc wszystkim 
w zrozumieniu Pisma Świętego. Ponieważ Pismo to jest księgą ludu, zatem ci, 
którzy mają powołanie do posługiwania Słowu, muszą czuć silną potrzebę tego, by 
wspólnota miała dostęp do tegoż Słowa.   
Kościół zawsze zwracał szczególną uwagę na tych, którzy proklamują Słowo Boże 
w zgromadzeniu: kapłanów, diakonów i lektorów. Posługa ta wymaga szczególnego 
przygotowania wewnętrznego i zewnętrznego, zażyłości z tekstem, który ma być 
proklamowany oraz niezbędnej praktyki, by go proklamować, przy unikaniu 
jakiejkolwiek improwizacji. Jest możliwość poprzedzenia czytań krótkimi 
i odpowiednimi wprowadzeniami. 


