
Ogłoszenia Parafialne 26.12.2021 r. 

Dziś Święto Świętej Rodziny, to ustanowiony przez Episkopat Polski 
dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin.   

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte 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. Dziękuję 
Bożym Nutkom, scholii  i organiście, dziękuję Jakubowi Imiołczykowi za 
piękną grę na trąbce, służbie kościelnej i służbie ołtarza, dziękujemy tym 
którzy wysprzątali i udekorowali naszą świątynię.  

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

We wtorek 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 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 2022 
Rok. Za publiczne odmówienie hymnu Te Deum Laudamus można tego 
dnia uzyskać odpust zupełny. Ks Abp Skwor udziela diecezjanom i 
wiernym przebywającym na terenie archidiecezji katowickiej dyspensy od 
obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 
w piątek 31 grudnia 2021 r.   

W sobotę obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 
oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze św. sprawujemy jak w 
niedzielę.  

Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże błogosławieństwo na Nowy 
Rok 2021. Od poniedziałku 27 grudnia do 31 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 będzie chciał będzie miał okazję do złożenia ofiary na potrzeby naszej 
świątyni. 

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. 
Naszych chorych i starszych parafian odwiedzimy w sobotę 15 

stycznia. Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszego kościoła. 
Kolekta zbierana 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.  

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy 
miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali 
po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a 
tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród 
pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. 
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział 
między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy 
zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu 
i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 
«Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie». 

Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni 
jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka 
Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś 
czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 
       Łk 2, 41-52  

Głos świętego Antoniego 
26.12.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

W pierwszą niedzielę po Bożym 
Narodzeniu Kościół katolicki 
obchodzi niedzielę Świętej 
Rodziny. Święto to zaczęto 
obchodzić w różnych krajach 
począwszy od XVIII wieku a 
zatwierdził je papież Leon XIII. 
Natomiast decyzją papieża 
Benedykta XV zaczęto je 
obchodzić w całym Kościele w 
1890 roku. Teksty liturgiczne na 
święto Najświętszej Rodziny 
ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są przepiękne hymny 
kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by 
wyakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina.  



27/12/2021 Poniedziałek 

700
 Za parafian. 

800
 Za †† rodziców Józefę w rocz. śmierci i Marcina Tomczaków oraz †† z rodzin 

Maćkowskich i Tomczaków. 

1000
 pogrzeb: śp. Jerzego Jaskóły. 

1800
 1. Za † Gerarda Gasza w 2. rocznicę śmierci. 

2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Różanej 1, 2, 4. 

28/12/2021 Wtorek 

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

1000
 Z okazji Święta  Św. Młodzianków w intencji dzieci naszej parafii. 

1130
 pogrzeb: śp. Karola Cebulskiego. 

1245
 pogrzeb: śp. Zuzanny Jonik. 

1800
 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla rodziny Mierzwów. 

2. Msza św. o Boże błog. dla mieszkańców ul. Różanej (8-12), (14-18). 

29/12/2021 Środa 

700
 Za parafian. 

800
 W intencji Kasi Madej z okazji urodzin jako podziękowanie za dar powołania, 

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

1800
 1. Msza św. zbiorowa: 

- Za † Waldemara Kaczyńskiego w 3 rocznicę śmierci; 
- Za †† rodziców Łucję i Leona Szulców jako pamiątka urodzin; 
- Za † Jerzego Zacharyasza. 
2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Astrów 12, 14, 16. 

30/12/2021 Czwartek 

700
 Za † Danielę Soswę. 

800
 Za † ks. prałata Konrada Lubosa na pamiątkę urodzin. 

1700
 1. Za † Marka Majkę - od Oli i Piotra Tomaszków z Wieliczki. 

2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Krasickiego. 

31/12/2021 Piątek 

700
 Za parafian. 

800
 W intencji Jakuba Imiołczyka z okazji 13. urodzin jako podziękowanie za dar 

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

1600
 Z okazji zakończenie roku w intencji naszej parafii. 

01/01/2022 Sobota 

700
 Za † ks. Józefa Kempińskiego - od Arcybractwa Najśw. Serca Pana Jezusa. 

900
 Za † Janusza Poloka w 1. r. śmierci, †† pokrew. z rodzin Polok i Mucha. 

1100
   

1230
 Za †† Annę i Feliksa Ciekańskich, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

1700
 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i 

błogosławieństwo Boże w 2022 r dla rodziny Banasiaków. 

02/01/2022 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa o 

rozwój duchowy i liczebny wspólnoty.

PROPONOWANE TERMINY MSZY ŚW 
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PARAFIAN W 2022 ROKU 

 
27.12.21 poniedziałek ul. Różana nr: 1, 2, 4; 
28.12.21 wtorek  ul. Różana nr: (8-12), (14-18); 
29.12.21 środa  ul. Astrów nr: 12, 14, 16; 
30.12.21 czwartek ul. Krasickiego; 
 
 3.01.22 poniedziałek  ul. Bankowa, Chopina, Krzywa nr 9 do 17; 
 4.01.22 wtorek  ul. Katowicka;   
 5.01.22 środa    ul. Przy Gazowni; 
 7.01.22 piątek  ul. Kopernika, Sobieskiego, Kilińskiego, Pl. Matejki; 
 
10.01.22 poniedziałek ul. Kościuszki, Konopnickiej, Hetmańska; 
11.01.22 wtorek  ul. Karpińskiego, Bogedaina, Górnośląska;  
12.01.22 środa  ul. Dąbrowskiego nr parzyste; 
13.01.22 czwartek  ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste; 
14.01.22 piątek  ul. Poniatowskiego, Kaszubska, Lwowska;  
 
17.01.22 poniedziałek ul. Krzywa nr: (31), (33-37), (39-43);  
18.01.22 wtorek ul. Krzywa nr: 26 i 28;  
19.01.22 środa  ul. Krzywa nr: (6-2), (5-7), (19-23), 25-29); 
20.01.22 czwartek  ul. Urbanowicza, Żwirki i Wigury, Willowa, Piaskowa; 
21.01.22 piątek ul. Gałeczki nr: (2-12), (22, 22a, 24, 24a);  
 
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  

02/01/2022 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 

o rozwój duchowy i liczebny wspólnoty. 

900
 Za † Romana Dmowskiego. 

1100
 Za † Genowefę Małecką jako pamiątka imienin od męża, córki i syna 

z rodzinami. 

1230
 W intencji Haliny i Kazimierza Domagałów z okazji 50. rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za wspólnie przeżyte szczęśliwe lata, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów oraz rodzin córki 
i syna. Te Deum. 

1700
 Za † Józefa Szczepaniaka - od rodziny Delochów. 


