
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent czas radosnego 
oczekiwania na s więta Boz ego Narodzenia.  

 

I Niedziela Adwentu tradycyjnie obchodzona jest jako niedziela 
trzez wos ci – zachęcamy do podejmowania daru abstynencji od 
alkoholu. Moz na tez  wpisac  się do księgi trzez wos ci. 

 

W dni tygodnia w Adwencie serdecznie zapraszamy na 
RORATY. Na tę szczególną adwentową modlitwę zapraszamy 
zarówno dorosłych jak i wszystkie dzieci. 

 

Roraty dla dorosłych: od poniedziałku do soboty na Mszy św. 
o godz. 700.  

 

Roraty dla dzieci: 
Msze św. roratnie będą odprawiane od poniedziałku do piątku 

o godz. 1800, a w czwartek na mszy św. szkolnej o godz. 1700. 
Prosimy dzieci, by na roraty przychodziły z lampionami 
i dzwoneczkami, aby w sposo b uroczysty rozpoczynac  roraty idąc 
w adwentowej procesji. Proponujemy, aby w poszczego lne dni dzieci 
przychodziły: w poniedziałki – roraty z mamą, we wtorki – roraty 
z tatą, w s rody – roraty z babcią, w czwartki – roraty z dziadkiem, 
natomiast w piątki – na roraty przychodzimy z rodzen stwem.  

 

W naszej świątyni, wzorem ubiegłych lat, pojawiło się  Serce 
Pełne Dobra: zwracamy się z prośbą o dar w postaci maskotek, 
drobnych zabawek czy smakołyko w, kto re będą wręczane dzieciom, 
jako nagrody podczas rorat. Dary moz na składac  przed kaz dymi 
roratami do przygotowanego serca. 

 

W związku z roratami dla dorosłych przez okres adwentu 
w naszej świątyni nie będzie sprawowana msza św o godz. 800.  

 

W czwartek o godz. 1800 spotkanie dla dorosłych lektorów.  
 

W piątek o 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego  
 

W przyszłą niedzielę przypada  wspomnienie św. Barbary, 
serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 900 górników, 
emerytów górniczych, wdowy, wdowców, i rodziny górnicze, do 
wspólnego dziękczynienia.  

   

Ogłoszenia Parafialne 27.11.2022 r. 

I Niedziela Adwentu Rok A 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż 
przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, 
drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, 
druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy 
nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Mt 24, 37-44  

Głos świętego Antoniego 
27.11.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
środa  Święto św. Andrzeja Apostoła; 

sobota  wspom. św. Franciszka Ksawerego; 

niedziela wspom. św. Barbary. 

ADWENT  
 

to szczególny okres 
poprzedzający święta Bożego 
Narodzenia, który obejmuje 
cztery niedziele przypadające 
przed 25 grudnia. Adwent dla 
wierzących stanowi czas przede  
duchowych przygotowań do 
Paruzji i do Świąt Bożego 
Narodzenia.  



28/11/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Gabrielę Perkowską-Furgał oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

700
   

1800
 Za †† Tadeusza Nowaka, bratową Aleksandrę i brata Piotra. 

29/11/2022 Wtorek 

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

700
 Za tercjarzy naszej parafii za wstawiennictwem Wszystkich Świętych 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

1800
 W intencji Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii  z ok. 41 

rocznicy powstania. 

30/11/2022 Środa 

700
 O zdrowie i opiekę Bożą dla Magdaleny, Seweryna i Klaudiusza oraz w 

pewnej intencji. 

700
   

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Marię Wawrzyniak od siostrzeńca Ryszarda; 
- Za †† Sławomira Machowskiego w 25 rocznicę śmierci i Halinę 
Machowską  w 7 rocznicę śmierci; 

01/12/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

700
 O łaskę wiary i opiekę Bożą dla rodziny Natalii i Edmunda Ciechańskich. 

700
 Za † Jana Białasa w kolejną rocznicę śmierci. 

1700
 Za † Antoniego Kaduka, jego rodziców oraz pokrewieństwo z obu stron. 

02/12/2022 Piątek 

700
 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

oraz za rodziny naszej parafii. 

700
 Za wstawiennictwem św. Rity do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji 

rodziny Jana i Janiny Rostkowskich z prośbą o potrzebne łaski i pogłębienie 
wiary. 

1800
 Do Opatrzności Bożej w intencji Jacka Delocha z podziękowaniem za dar 

życia i łaskę wiary, z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, 
opiekę Matki Bożej, św. Rity i św. Antoniego dla solenizanta i całej rodziny. 

03/12/2022 Sobota 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i 

zmarłych członków Żywego Różańca. 

700
 Za † Romanę Szymankiewicz oraz †† pokrewieństwo z rodziny 

Szymankiewicz. 

1800
 Za †† Anielę, Franciszka, Joannę Pustelników, Marię Krannich, Helenę, 

Huberta Wiechowskich, Weronikę, Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda 
Pampuchów, †† z rodziny: Pustelnik i Filuś. 

(Ciąg dalszy ogłoszeń) 
 

W tym tygodniu przypadają w życiu liturgicznym I czwartek, piątek 
i I sobota miesiąca. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania.  

 

Chorych parafian z posługą sakramentalną w domach odwiedzimy 
w sobotę 17 grudnia. 

  
Pod chórem można nabywać wigilijne świece, i poświęcone opłatki.   
 

Pojawiła się propozycja jednodniowej wycieczki na JARMARK 
PRZEDŚWIĄTECZNY we Wrocławiu. Wyjazd zaplanowano na 7 grudnia 
2022r. w s rodę. Koszt 170 zł , szczego ły na naszej stronie i w kancelarii. 

 
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby archidiecezji. Bóg 

Zapłac  za kaz dą ofiarę. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. 
Zespołowi charytatywnemu dziękuję za przeprowadzanie zbio rek 
prowadzenie sprzedaz y s wiec i opłatko w.  

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny dołączono 
do niego kalendarz s cienny, jest nowy numer Małego Goś ci, są Miśyjne Drogi. 
Jest takz e „Głoś Św. Antoniego”.   

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego 
błogosławien stwa.      Szczęść Boże! 

04/12/2022 II Niedziela Adwentu 

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

oraz o rozwój liczebny i duchowy wspólnoty. 

900
 Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji żyjących i †† górników oraz 

ich rodzin. 

900
 Za †† rodziców Władysławę i Maksymiliana Wojtczaków, dziadków: 

Wojtczaków i Banaszków, Elżbietę Zielińską i Adama Olasa. 

1100
 Za † Jana Bzurę na pamiatkę urodzin od żony i dzieci, †† rodziców, siostry i 

szwagrów. 

1230
 W intencji Barbary i Norberta Nowaków z okazji 80 urodzin z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego, zdrowie fizyczne i duchowe dla jubilatów i całej 
rodziny Nowak i Basgier. Te Deum 

1700
 Za † Jana Lewandowskiego. 


