
Ogłoszenia Parafialne 29.11.2020 r. 

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. 

 

Od poniedziałku do piątku serdecznie zapraszamy na 
RORATY.  

Roraty dla dorosłych na Mszy s w. o godz. 700.  
Roraty dla dzieci w tym trudnym czasie pandemii moz na przez yc  

wirtualnie codziennie, a w naszej s wiątyni zapraszamy raz w tygodniu 
w czwartki. I tak: dzieci i wszystkich chętnych zapraszamy do 
przez ywania rodzinnych rorat on-line na platformie 
www.holyweek.pl na której będą: - udostępniane nauki adwentowe 
na bazie Małego Gos cia (od poniedziałku do soboty); - wirtualne 
plansze i obrazki; - transmitowane msze roratnie o 645 i o 1800. 

W naszym kos ciele Msza s w. roratnia dla dzieci z lampionami 
będzie w czwartki o 1700. Ponadto zapraszamy do codziennych 
transmisji o 1930 na naszym parafialnym Facebooku,  w czasie 
kto rych będzie moz na wygrac  nagrody i dostac  wskazo wki do 
odnalezienia rzeczywistych roratnich obrazko w i planszy ukrytych w 
naszym kos ciele. Zapraszamy juz  dzisiaj o 1930 na pierwszą transmisję. 

W piątek wspomnienie św. Barbary, serdecznie zapraszamy 
na Mszę św. o godz. 900 górników, emerytów górniczych, wdowy, 
wdowców, i rodziny górnicze, do wspólnego dziękczynienia. Nie 
będzie mszy św. o godz. 800. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I sobota 
nowego miesiąca. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania. Od jutra wraca stały konfesjonał w kos ciele s w. Jadwigi. 

Pod chórem można nabyć wigilijne świece, i poświęcone 
opłatki, jest kilka lampiono w..   

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na budowę kościoła. Za 
tydzien  kolekta na potrzeby naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą 
ofiarę. W przyszłą niedzielę wychodząc z kos cioła będzie moz na 
wesprzec  fundację Pomoc Kos ciołowi na Wschodzie. Zespołowi 
charytatywnemu dziękuję za przeprowadzanie zbio rek prowadzenie 
sprzedaz y s wiec i opłatko w.  Na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam 
wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.  Szczęść Boże!  

I NIEDZIELA ADWENTU 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo 

rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. 
Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora 
czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 
przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do 
wszystkich mówię: Czuwajcie!» Mk 13, 33-37  

Głos świętego Antoniego 
29.11.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

Obchody liturgiczne tygodnia:  
 

 

PONIEDZIAŁEK  - Święto Andrzeja Apostołą; 
CZWARTEK  - wspom. św. Franciszka Ksawerego; 
PIĄTEK   - wspom. św. Barbary; 
NIEDIELA   - II NIEDZIELA ADWENTU 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy okres liturgiczny, zwany 
Adwentem, i zarazem nowy rok kościelny. Soborowa Konstytucja 
o liturgii poucza nas, że rok liturgiczny obejmuje pewien cykl okresów 
i świąt, w których Kościół czci zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa.  

Punktem centralnym jest Zmartwychwstanie Pańskie i złączona z nim 
błogosławiona Męka naszego Zbawiciela. Te tajemnice są tak ważne, że 
wspominamy je właściwie w każdą niedzielę. Nie wolno jednak 
zapominać o tym, że początkiem zbawienia stało się Wcielenie 
i Narodzenie Jezusa. Stąd rok kościelny rozpoczynamy Adwentem, który 
ma nas przygotować na właściwe przeżycie Narodzenia Pańskiego. 
Przypomina nam on również oczekiwanie całej ludzkości na czasy 
mesjańskie oraz obecną tęsknotę całego Ludu Bożego wyczekującego 
powtórnego przyjścia Jezusa w chwale. Stąd w tym okresie bardzo 
aktualne stają się słowa Boże wzywające do czuwania. Mamy usilnie 
przygotowywać się na spotkanie z Panem.  



30 listopada 2020 Poniedziałek 

700
 Za † Irenę Dacewicz na pamiątkę 100. rocznicy urodzin. 

800
 Za † Eugeniusza Skopa jako pamiątka urodzin. 

1800
 Za † Henryka Górniaka - od sąsiadów z ul. Dąbrowskiego 19 i 19a. 

1 grudnia 2020 Wtorek 

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

800
 Za † Holgera Schona. 

1800
 1. Za †† Antoniego Kaduka, jego rodziców Stefanię i Filipa Kaduków, oraz 

za †† z rodzin Brzózka, Czapliński, Kaduk  oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. Za † Jana Białasa w kolejną rocznicę śmierci. 

2 grudnia 2020 Środa 

700
 Za † Marka Pawlika. 

800
 Za † Joachima Kupskiego w 30. dzień po śmierci 

1800
 MSZA ŚW. ZBIOROWA:  

- Za † Edwarda Bolingera od lokatorów Karpińskiego 16; 
- Za † Genowefę Małecką - od rodziny Forjasów; 
- Za † Krzysztofa Skawińskiego w 30. dzień po śmierci; 
- Za † Zbigniewa Dudka w 1. rocznicę śmierci. 

3 grudnia 2020 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

800
 1. Za † Romanę Szymankiewicz, oraz za †† z rodziny. 

2. Za † Henryka Blaszkę w 30. dzień po śmierci. 

1700
 W intencji Jacka Delocha z ok. urodzin, jako podziękowanie za dar życia 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla 
solenizanta i całej rodziny. 

4 grudnia 2020 Piątek 

700
 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz 

za rodziny naszej parafii. 

900
 Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji górników, emerytów 

górniczych, wdó i wdowców, oraz za rodziny górnicze, i tych którym 
patronuje św. Barbara. 

1800
 Za † Jana Lewandowskiego. 

5 grudnia 2020 Sobota 

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

†† członków Żywego Różańca. 

800
 W intencji Danuty i Adama Wolnych z okazji 50. rocznicy ślubu, jako 

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

1800
 Za † Ryszarda Pawlika na pamiątkę 80. urodzin, †† córkę Bożenę, oraz za 

†† rodziców, teściów i dziadków. 

6 grudnia 2020 II Niedziela Adwentu 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój liczebny 

i duchowy wspólnoty. 

900
 W  int. Gertrudy Łebskiej z ok. 90 urodzin z podziękowaniem za dar życia, 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. 
Antoniego oraz potrzebne łaski na dalsze lata. Te Deum 

1100
 Z okazji 1 rocznicy urodzin Mai i Tymoteusza Wronów o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo św. Rodziny.  

1200
 W int Barbary i Norberta Nowaków z ok. 78 urodzin jako podziękowanie za 

dar życia, wiary i miłości do Boga i ludzi z prośbą o dary Ducha Św., zdrowie 
fizyczne i duchowe dla rodzin Nowaków i Baskierów. 

1700
 Za †† Janinę i Witolda Kempków oraz † Ryszarda Tabora w rocznice śmierci. 

Przypominamy o możliwości zamawiania mszy św. telefonicznie. 
W nadchodzącym styczniu zostało trochę wolnych intencji, 
zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z kancelarią 
parafialną 32 2413329. Wolne intencje w styczniu 2021:  
 

Pi  01/01/2021 9:00, 11:00, 17:00    Ni 24/01/2021 7:00, 11:00, 17:00 

So  02/01/2021 8:00    Po 25/01/2021 7:00 

Ni  03/01/2021 17:00   Cz 28/01/2021 7:00 

Po  04/01/2021 7:00    Pi 29/01/2021 7:00 

Wt 05/01/2021 8:00, 18:00   So 30/01/2021 7:00, 8:00, 18:00 

Śr 06/01/2021 7:00, 9:00, 11:00   Ni 31/01/2021 7:00 

Cz 07/01/2021 8:00, 17:00 

Pi  08/01/2021 7:00, 8:00 

So 09/01/2021 7:00, 18:00 

Ni 10/01/2021 7:00  

Po 11/01/2021 7:00, 8:00 

Wt 12/01/2021 8:00 

Śr 1 3/01/2021 7:00, 8:00 

Cz 14/01/2021 7:00, 8:00, 17:00 

Pi 1 5/01/2021 7:00, 8:00 

So 16/01/2021 7:00 

Ni 17/01/2021 7:00, 17:00 

Po 18/01/2021 7:00 

Cz 21/01/2021 8:00 

Pi  22/01/2021 7:00, 8:00 

So 23/01/2021 8:00, 18:00 


