
Ogłoszenia Parafialne 02.01.2022 r. 

Świętujemy dziś 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim.  
 
W czwartek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – tzw. 

Święto Trzech Króli, świętujemy objawienie się Chrystusa całemu światu. 
Msze św sprawować będziemy według porządki niedzielnego.  

 
W uroczystość Trzech Króli serdecznie zapraszamy wszystkich na 

świąteczne kolędowanie przed naszą stajenką podczas Godziny kolędowej 
o godz. 1600. Dzieci, które grają na różnych instrumentach zachęcamy do, 
jeśli to możliwe, przyniesienia ich ze sobą. 

 
Uroczystość Trzech Króli to także Dies Episcopi – pamiętajmy w 

naszych modlitwach o Abp Wiktorze Skworcu, i biskupach pomocniczych 
Marku Szkudle i Adamie Wodarczyku, który świętują tego dnia rocznicę 
przyjęcia święceń biskupich. 

 
W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota nowego miesiąca. 
 
Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże błogosławieństwo na 

Nowy Rok 2021. W dni tygodnia od poniedziałku do piątku podczas Mszy 
św. wieczornych modlimy się za parafian poszczególnych ulic naszej 
parafii. Uczestniczący otrzymują 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. 

 
Od jutra msze św w tygodniu będziemy sprawowali w krypcie 

naszej świątyni.  
 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. 

Kolekta w Trzech króli na misje. Za tydzień kolekta zbierana będzie na 
bieżące remonty i rachunki parafii. Bóg Zapłać za każdą ofiarę.  

 
Zachęcam do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, Mały 

Gość Niedzielny, Misyjne Drogi, jest Głos św. Antoniego. 
 
Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławieństwa.       
      Szczęść Boże! 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

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. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby 
zaświadczyć o światłości. 

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. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o 
którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». 

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy 
Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły 
przez Jezusa Chrystusa. 

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 
Ojca, o Nim pouczył.     J 1, 1-18  

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

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

W czwartek godz. 1600 wspólne kolędowanie !!! 
  



03/01/2022 Poniedziałek 

700
 Za †† przyjaciół Jadwigę Tomczyk, Danutę Pierzchałę, Harrego Ziółko od 

Stanisława Gnutka. 

800
 Za † Bolesława Owczarka jako pamiątka urodzin. 

1800
 1. Za † Annę Marcinkowską w 30. dzień po śmierci. 

2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Bankowej, 
Chopina, Krzywej nr 9 do 17. 

04/01/2022 Wtorek 

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

800
 W intencji Rozalii Muchy w 105. rocznicę urodzin oraz Michała Poloka w 

75. rocznicę urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Te Deum 

1800
 1. Za †† rodziców Otylię i Franciszka Bogaleckich oraz Ernę i Jana 

Salwiczków. 
2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Katowickiej. 

05/01/2022 Środa 

700
 W intencji Róży Domogały z okazji urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, światło Ducha Świętego dla 
solenizantki i całej rodziny. 

800
   

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
Za † Mariannę Lewandowską. 
2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul.Przy Gazowni. 

06/01/2022 Czwartek 

700
   

900
 Za †† Bernarda i Danutę Kowalskich - od przyjaciół. 

1100
 Za wstawiennictwem bł. ks. Jana Machy, męczennika za wiarę, w intencji 

małżonków Doroty i Stefana Cebulskich z wdzięcznością Bogu i Rodzicom 
za dar życia oraz prośbą o pomoc w drodze do zbawienia i Boże 
błogosławieństwo dla nich i Rodziny. 

1230
 W intencji Janusza Sobały z okazji urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo  i zdrowie. 

1700
 Za †† lokatorów z ul. Krzywej 33. 

07/01/2022 Piątek 

700
 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezuasa w intencjach wynagradzających 

oraz za rodziny naszej parafii. 

800
 O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

1800
 1. Za † Reginę Furmaniak i †† z rodzin Furmaniak i Műller. 

2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Kopernika, 
Sobieskiego, Kilińskiego, Pl. Matejki. 

08/01/2022 Sobota 

700
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

zdrowie i opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Barbary 
Pelczarskiej.

PROPONOWANE TERMINY MSZY ŚW 
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PARAFIAN W 2022 ROKU 

 
 
 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  

08/01/2022 Sobota 

700
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

zdrowie i opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Barbary 
Pelczarskiej. 

800
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1200
 msza w krypcie (chrzcielna) 

1800
 Za † Renatę Sobczak i jej syna Damiana. 

09/01/2022 Niedziela Chrztu Pańskiego 

700
 Za † Janinę Wojcieszek w 1. rocznicę śmierci. 

900
 Za † Leona Bukatowicza, †† z rodzin Jarosz i Bukatowicz 

1100
   

1230
 Za † męża  Andrzeja Kalę w 3 rocznicę śmierci, †† rodziców i 

pokrewieństwo z obu stron. 

1700
 Za † Stefanię Golczak w 1. rocznicę śmierci oraz † Kazimierza. 


