
Ogłoszenia Parafialne      3.1.2021 r. 

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

Święto Trzech Króli, świętujemy objawienie się Chrystusa całemu 
s wiatu. Msze s w sprawowac  będziemy według porządki niedzielnego.  

 
W uroczystość Trzech Króli serdecznie zapraszamy wszystkich 

na świąteczne kolędowanie przed naszą stajenką podczas Godziny 
kolędowej o godz. 1600. Dzieci, kto re grają na ro z nych instrumentach 
zachęcamy do, jes li to moz liwe, 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, kto ry s więtują 
tego dnia rocznicę przyjęcia s więcen  biskupich. 

 
W tym tygodniu przypada I Czwartek nowego miesiąca. 
 
Od jutra rozpoczynają się ferie zimowe. W tygodniu nie będzie 

Mszy św. o godz. 800. Serdecznie zapraszamy na Msze św o Boże 
błogosławieństwo na Nowy Rok 2021. W dni tygodnia od 
poniedziałku do piątku podczas Mszy s w. wieczornych będziemy 
modlic  się za parafian poszczego lnych ulic naszej parafii. Uczestniczący 
otrzymają pamiątkowy obrazek, kredę i wodę s wieconą, na koniec 
Mszy będzie udzielane specjalne błogosławien stwo. Kto będzie chciał 
będzie miał okazję do złoz enia ofiary na potrzeby naszej s wiątyni. 

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. 

Kolekta w Trzech kro li na misje. Za tydzien  kolekta zbierana będzie na 
biez ące remonty i rachunki parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą 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 błogosławien stwa.    Szczęść Boże!  

II NIEDZIELA PO NARODZENIU 

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, 1-5. 9-14 

Głos świętego Antoniego 
  3.1.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
W NOWY 2021 ROKU  

otwórzmy się na Boga i na ludzi: 
zarówno tych, którzy są obok nas, 

jak i tych którzy dopiero wkroczą w nasze życie. 
 

Życzymy Wam i waszym bliskim:  
niespożytych sił – fizycznych i duchowych, 

łaski 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 

i swymi łaskami każde dobre, jakie z dobroci 
ludzkiej stało udziałem naszej parafii. 

 

Wasi duszpasterze 



Poniedziałek 28 grudnia 2020 

700
 W int. Katarzyny Madej w rocznicę urodzin jako podziękowanie za dar 

powołania, otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

1000
 W intencji dzieci naszej parafii. 

1800
 1. Za † Heriberta Irka na pamiątkę 80 ur., †† z rodzin Irek, Bachniuk, 

Matwiejczuk oraz Wilk. 
2. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Krasickiego. 

Wtorek 29 grudnia 2020 

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

800
 W intencji Jakuba Imiołczyka z ok. urodzin. 

1800
 Z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze z ok. urodzin Ewy Grzebieniak. 

1800
 1. Za † Wiolettę Szynol jako pamiątka urodzin. 

2. O Boże błog. dla mieszkańców ul. Bankowej, Chopina, Krzywej nr 9 do 17; 

Środa 30 grudnia 2020 

700
 Za † mamę Danielę Soswę w 2. rocz. śmierci. 

800
 Za † ks. prałata Konrada Lubosa, jego rodziców i rodzeństwo. 

1800
 1. Msza św. zbiorowa za zmarłych: - Za † męża Waldemara Kaczyńskiego    

      w 2. rocznicę śmierci. 
2. O Boże błog. dla mieszkańców ul. Krzywej nr: (6-2), (5-7), (19-23), 25-29); 

Czwartek 31 grudnia 2020 

700
 O wiarę i mądrość Bożą dla polskiej młodzieży. 

800
 W intencji Anieli i Romana Hałków z okazji 50 rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM. 

1600
 W intencji Parafian na zakończenie Roku 2020. 

Piątek 1 stycznia 2021 

700
 Za żyjących i †† człon. Arcybr. NSPJ, i za † ks. Pr. Józefa Kempińskiego. 

900
 Z podzięk. i prośbą o Bożą opiekę i zdrowie dla rodziny Banasiaków w 2021.  

1100
 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodzin Kolarczyk i 

Sekuła - dziadków, rodziców i dzieci. 

1230
 Za †† Annę i Feliksa Ciekańskich oraz †† pokrewieństwo z obu stron. 

1700
 Za † Krzysztofa Skawińskiego - od rodz. Iwony, Agnieszki i cioci Weroniki. 

Sobota 2 stycznia 2021 

700
 Ku czci Niep. Serca Maryi za żyjących i †† członków Żywego Różańca. 

800
 Za †† Małgorzatę i Idziego Drapiewskich oraz †† z rodzin Kuś, Drapiewski i 

Świtała. 

1800
 Za † męża Jerzego Strąka w 32 rocznicę śmierci oraz †† rodziców. 

Niedziela 3 stycznia 2021 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ. 

900
 Za † Genowefę Małecką z ok. imienin. 

1100
 Za † Stanisława Kulawika - od Wioli Drzewieckiej. 

1230
 Za †† Brygidę i Alfreda Groehlichów od sąsiadów z ul. Katowickiej 59a,b,c,d. 

1700
 Za † Krystynę Adamczyk oraz Henryka Adamczyka w 30 dzień po śmierci. 

Msze św. w intencji Parafian, o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski na Nowy Rok 2021 

 

28.12.20 poniedziałek   ul. Krasickiego; 
29.12.20 wtorek   ul. Bankowa, Chopina,  
     ul. Krzywa nr 9 do 17; 
30.12.20 środa   ul. Krzywa nr:  
      (6-2), (5-7), (19-23), (25-29); 
 
  4.01.21 poniedziałek ul. Krzywa nr: (31), (33-37), (39-43); 
  5.01.21  wtorek   ul. Krzywa nr: 26 i 28;   
  7.01.21 czwartek  ul. Kopernika, Sobieskiego,   
     ul. Kilińskiego, Pl. Matejki;  
  8.01.21 piątek  ul. Przy Gazowni; 
 
11.01.21 poniedziałek  ul. Urbanowicza, Żwirki i Wigury,  
     ul. Willowa, Piaskowa;  
12.01.21 wtorek   ul. Kościuszki, Konopnickiej,   
     ul. Hetmańska;   
13.01.21 środa   ul. Karpińskiego, Bogedaina,   
     ul. Górnośląska; 
14.01.21 czwartek  ul. Poniatowskiego, Kaszubska,  
     ul. Lwowska; 
15.01.21 piątek  ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste;  
 

18.01.21 poniedziałek ul. Dąbrowskiego nr parzyste;   
19.01.21 wtorek  ul. Różana nr: 1, 2, 4; 
20.01.21 środa   ul. Różana nr: (8-12), (14-18);  
21.01.21 czwartek  ul. Astrów nr: 12, 14, 16; 
22.01.21 piątek  ul. Katowicka;  
 

25.01.21 poniedziałek ul. Gałeczki nr:  
           (2-12), (22, 22a, 24, 24a); 
 

26.01.21 wtorek  ul. Gałeczki nr:  
     (5, 7, 9, 11, 13, 15, 26, 26a, 28, 28a);  
 

27.01.21 środa   ul. Domina, Młodzieżowa 1; 
28.01.21 czwartek  ul. Młodzieżowa 5, 13; 
29.01.21 piątek  ul. Młodzieżowa 9, 15; 
  1.02.21 poniedziałek ul. Młodzieżowa nr: 
     17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43 


