
Ogłoszenia Parafialne 25.12.2022 r. 

Jutro w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypada święto św. 
Szczepana, pierwszego męczennika. 

 

We wtorek przypada święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – tego 
dnia podczas mszy będziemy święcić przyniesione wino. 

 

W środę przypada Święto świętych Młodzianków. Serdecznie 
zapraszamy na mszę św. o godz. 1000 wszystkie dzieci, oraz matki 
spodziewające się dziecka. Wszystkie dzieci i matki w stanie 
błogosławionym otrzymają specjalne dla nich błogosławieństwo. Nie 
będzie mszy św. o godz. 800. Po mszy spotkanie dla seniorów na 
probostwie.  

 

W piątek 30 grudnia obchodzić będziemy Święto Świętej Rodziny, to 
ustanowiony przez Episkopat Polski dzień modlitw o świętość małżeństw i 
rodzin. 

 

W sobotę pożegnamy Stary Rok. Zapraszamy serdecznie po 
południu o godz. 1600 na mszę św. i na nabożeństwo dziękczynno-błagalne. 
Chcemy podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski w mijającym roku, 
przepraszać za popełnione zło i prosić o błogosławieństwo na Nowy 2023 
Rok. Za publiczne odmówienie hymnu Te Deum Laudamus można tego 
dnia uzyskać odpust zupełny.  

 

W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi, oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój.   

Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże błogosławieństwo na 
Nowy Rok 2023. Od wtorku 27 grudnia do 27 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. 
Kto zechce będzie miał okazję do złożenia ofiary na potrzeby naszej 
świątyni. 

 

Dziękujemy tym, którzy zgłosili chęć przyjęcia tradycyjnej 
kolędy  swoim domu. Terminy tych kolęd są uzgadniane indywidualnie. 

 

Zapraszamy wszystkich na świąteczne kolędowanie przed naszą 
stajenką w uroczystość Trzech Króli 6 stycznia podczas Godziny 
kolędowej o godz. 1600.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszego kościoła. 
Jutro kolekta na Wydział Teologiczny, kolekta w Nowy Rok przeznaczona 
jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, 
a w przyszłą niedzielę na bieżące potrzeby parafii. Bóg Zapłać za każdy 
wasz dar.  

 

Na nowo rozpoczęty tydzień, na czas przełomu Starego i Nowego 
Roku niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.  

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 
nic się nie stało, co się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. 

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani 
z woli męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy. J 1, 1-5. 9-14    

Głos świętego Antoniego 
25.12.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżywane w naszej 
świątyni Święta Bożego Narodzenia, za nadesłane i złożone życzenia; 
dziękuję członkom zespołu charytatywnego za sprzedaż świec 
i opłatków; dziękujemy młodzieży oazowej za zbudowanie naszej 
stajenki, za czuwanie przed Pasterką. Dziękuję Bożym Nutkom, scholii 
i panu organiście, dziękuję służbie kościelnej i służbie ołtarza, 
dziękujemy tym którzy wysprzątali i udekorowali naszą świątynię 

 
 
 
 
 
 
 

Z okazji Świąt Narodzin Pana życzymy Wam i waszym bliskim: 
niespożytych sił – fizycznych i duchowych, zdrowia, pokoju oraz 
wielu radości. Niech nowonarodzony Chrystus Pan nauczy nas, 

kroczących Jego drogą, współtworzyć Boży kształt świata w którym 
żyjemy. Dobry Bóg niech też wynagrodzi swym błogosławieństwem 

iswymi łaskami każde dobre, jakie z dobroci ludzkiej stało 
udziałem  naszej parafii.  Wasi duszpasterze 



26/12/2022 Poniedziałek II Dzień Świąt Święto św. Szczepana 

700
 Za † Anielę w r. śm, †† Szczepana, Aleksandra, Stefana i Adelę Pławeckich. 

900
 W intencji Nadiny i Daniela Mokrysz z ok, 5 urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodziców. 

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

1230
 Do Opatrzności Bożej w int. Bronisławy i Zdzisława Kowalczyków z ok. 

rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, 
opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity dla jubilatów i całej rodziny. 

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

27/12/2022 Wtorek Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

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

800
 Za †† rodziców Józefę w kolejną rocznicę śmierci i Marcina Tomczaków, 

szwagra Bolesława Walusa oraz za †† z rodziny Maćkowskich i Tomczaków. 

1800
 Za † męża Gerarda Gasza w 3 rocznicę śmierci. 

1800
 Za †† Stanisława Gapysa oraz jego rodziców: Zofię i Stefana. 

1800
 W intencji mieszkańców ul. Różanej nr: 1, 2, 4. 

28/12/2022 Środa Święto św. Młodzianków 

700
 Za † Bernarda Ciurę od rodziny Kołodziejczyk, Dudziak i Pałka. 

1000
 Przez wstawiennictwo św. Młodzianków w intencji dzieci naszej parafii i 

mam w stanie błogosławionym. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Antoniego Szotka w 1 rocznicę śmierci i jego † żonę Marię; 
- Za †† babcię Agnieszkę Witczak, mamę Agnieszkę Stasiak, siostrę 
Franciszkę, brata Jana i szwagierkę Danutę; 
- Za † Stanisława Góraka od sąsiadów; 

1800
 W intencji mieszkańców ul. Różanej nr: (8-12), (14-18) 

29/12/2022 Czwartek 

700
 Za †† Barbarę, Bernarda i Danutę Kowalskich. 

800
 W intencji s.Haliny Madej z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia i 

powołanie, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1700
 Za † Waldemara Kaczyńskiego w 4 rocznicę śmierci. 

1700
 Za † Grażynę Gielezy w kolejną rocznicę śmierci. 

1700
 W intencji mieszkańców ul. Astrów nr: 12, 14, 16. 

30/12/2022 Piątek święto św. Rodziny 

700
 Za † Krystynę Waligórską w 1 rocznicę śmierci. 

800
 Za †† ks. Konrada Lubosa na pamiątkę urodzin, jego rodziców, rodzeństwo i 

pokrewieństwo z rodzin: Czempiel, Lubos i Dziadek. 

1800
 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze błog. w rodzinach Barbary, Małgorzaty, Michała i Janiny Mierzwów. 

1800
 W int. Magdaleny i Aleksandry z ok. 18 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o Boże błog, zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej 
od rodziców i rodziny. 

1800
 W intencji mieszkańców ul. Krasickiego. 

31/12/2022 Sobota 

PROPONOWANE TERMINY MSZY ŚW 
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PARAFIAN W 2023 ROKU 

 
 27.12.  wtorek  ul. Różana nr: 1, 2, 4; 
 28.12.  środa   ul. Różana nr: (8-12), (14-18); 
 29.12.  czwartek  ul. Astrów nr: 12, 14, 16; 
 30.12.  piątek  ul. Krasickiego; 
 
 2.01.  poniedziałek  ul. Bankowa, Chopina, Krzywa nr 9 do 17; 
 3.01.  wtorek     ul. Katowicka;   
 4.01.  środa    ul. Przy Gazowni;  
 5.01.  czwartek ul. Kopernika, Sobieskiego, Kilińskiego, Pl. Matejki; 
 
 9.01.  poniedziałek  ul. Kościuszki, Konopnickiej, Hetmańska; 
10.01. wtorek  ul. Karpińskiego, Bogedaina, Górnośląska;  
11.01. środa   ul. Dąbrowskiego nr parzyste; 
12.01. czwartek  ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste; 
13.01. piątek   ul. Poniatowskiego, Kaszubska, Lwowska;  
 
16.01. poniedziałek  ul. Krzywa nr: (31), (33-37), (39-43);  
17.01. wtorek  ul. Krzywa nr: 26 i 28;  
18.01. środa   ul. Krzywa nr: (6-2), (5-7), (19-23), 25-29); 
19.01. czwartek       ul. Urbanowicza, Żwirki i Wigury, Willowa, Piaskowa; 
20.01. piątek   ul. Gałeczki nr: (2-12), (22, 22a, 24, 24a);  
 
23.01. poniedziałek    ul. Gałeczki nr: (5, 7, 9, 11, 13, 15, 26, 26a, 28, 28a); 
24.01. wtorek  ul. Domina, Młodzieżowa 1; 
25.01.środa   ul. Młodzieżowa 5, 13; 
26.01.22 czwartek  ul. Młodzieżowa 9, 15; 
27.01.22 piątek  ul. Młodzieżowa 17, 19, 21, 23, 25, 33, 37, 39, 41, 43 

31/12/2022 Sobota 

700
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog dla rodziny. 

800
 W intencji Jakuba Imiołczyka z okazji 14 urodzin jako podziękowanie za dar 

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

1600
 Msza na zakończenie roku kalendarzowego w intencji parafian. 

01/01/2023 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

700
 Za † Ks. Józefa Kempińskiego od Arcybractwa NSPJ. 

900
 Za † Janusza Poloka w 2 rocznicę śmierci. 

1100
   

1230
 Za †† Annę i Feliksa Ciekańskich w kolejną rocznicę śmierci oraz 

pokrewieństwo z obu stron. 

1700
   


