
Ogłoszenia Parafialne 5.12.2021 r. 

Od poniedziałku do piątku serdecznie zapraszamy na 
RORATY. Roraty dla dorosłych na Mszy św. o godz. 700. Dzieci 
zapraszamy od poniedziałku do piątku na Mszę s w o godz. 1800. 

 

We wtorek spotkanie Akcji Katolickiej po Mszy św. 
wieczornej. 

 

W środę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny.  Msze św. sprawować będziemy o 700 
i 900 i 1800. Od godziny 1200 do 1300 zapraszamy do naszej s wiątyni na 
Godzinę Łaski to czuwanie modlitewne przed wystawionym 
Najs więtszym Sakramentem. 

 

W czwartek na mszę o 1700 podczas rorat, dzieciom 
przygotowującym się do I Komunii s w.  zostaną pos więcone medaliki. 

 

Ogłoszenie dla Legionu Maryi:  
Legioniści i sympatycy legionu z okazji Zlotu Generalnego  

zaproszeni są na Mszę s w. w kos ciele s w. Jadwigi w sobotę 11 grudnia 
o godz. 14.00. 

 
Pod chórem można nabyć wigilijne świece, i poświęcone 

opłatki.   
 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby parafii. Za 
tydzien  kolekta na potrzeby naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą 
ofiarę. Wychodząc z kos cioła moz na wesprzec  fundację Pomoc 
Kos ciołowi na Wschodzie, Zespo ł charytatywny prowadzi zbio rkę tam 
gdzie sprzedaje s wiece. Na stronie internetowej naszej parafii moz na 
się zapoznac  z moz liwos cią odpisu od podatku darowizny na cele kultu 
religijnego. Składamy podziękowanie tym kto rzy juz  z takiej 
moz liwos ci skorzystali tym samym wspomagając naszą parafię.  

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, 
nowy numer Małego Gos cia, są Misyjne Drogi. Jest takz e „Głos Św. 
Antoniego”.   

 

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

II NIEDZIELA ADWENTU 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz 
Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za 
najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo 
Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 
dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka 
Izajasza: 

«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra 
i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».  Łk 3, 1-6  

Głos świętego Antoniego 
5.12.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Św. Jan Chrzciciel nie tylko 
wzywa nas do nawrócenia w tym 
okresie intensywnego oczekiwania 
na przyjście Pana, ale też uczy nas 
bardzo praktycznie, jak powinna 
wyglądać nasza pokuta, która 
stanowi istotną część nawrócenia. Dowiadujemy się z Ewangelii, że 
ten wielki mąż Boży nosił bardzo skromne odzienie i odżywiał się 
jeszcze skromniej. Jest to bardzo charakterystyczne, że ludzie 
sprawiedliwi, którzy pozostawali w ustawicznej łączności 
z Bogiem, podejmowali jednocześnie zadziwiające wprost akty 
pokutne. Bo też oni mieli najbardziej prawdziwe pojęcie świętości 
Boga i zła, jakie kryje w sobie każdy grzech. Nie ulega 
wątpliwości, że w grzechu szukamy przyjemności, choć może ona 
występować w różnej formie, nawet w tej, że chcemy postawić na 
swoim, wybrać to, co w danej chwili jest dla nas wygodniejsze. 
Stąd staje się chyba rzeczą naturalną, że podejmując pokutę, 
prowadzącą nas do wewnętrznego nawrócenia, odmawiamy sobie 
coś z tego, co sprawia nam przyjemność. Niekoniecznie musi to być 
wielkie umartwienie, jakie podejmował Jan Chrzciciel. W każdym 
razie dobrze jest odmówić sobie świadomie czegoś przyjemnego, 
choć skądinąd jest to dozwolone.  



06/12/2021 Poniedziałek 

700
 1. Za parafian. 

2. Za † Marka Majkę - od rodziny Kursów z Krakowa. 

1800
 Za † Alicję Ratkę. 

07/12/2021 Wtorek 

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

2. Za żyjących i zmarłych pracowników Energomontażu Chorzów, zwłaszcza 
za †† Halinę Stanisławską, Dorotę i Wiktora Kruków, Leopolda Rzepkę, 
Józefa Szatko, Mariana Primera oraz Teodozję Jeziorowską. 

1800
 Za † Stefana Limańskiego w 15. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin 

Limańskich i Kluzów. 

08/12/2021 Środa 

700
 1. Za †† Marię Haraf i Marię Strihafkę na pamiątkę imienin oraz †† 

rodziców chrzestnych Annę Latałę i Józefa Bigusia. 
2. W intencji Jolanty Dziadek o potrzebne łaski i powrót do zdrowia. 

900
 Za †† rodziców Mariana i Helenę, siostrę Stanisławę, †† z rodziny Pupar. 

1800
 Msza św. zbiorowa za zmarłych: 

- Za † Jerzego Krawczyka w 8. rocznicę śmierci; 
- Za † Michała Marcinka - od prac., właścicieli i Zarządu Ceramiki Paradyż; 
- Za † Janinę Kwietyńską - od lokatorów z ul. Krzywej 33; 
- Za † Lukasa Grundszoka oraz jego bliskich mamę Ilonę, babcię Helenę i 
wujka Mirosława; 
- Za † Piotra Szymczynę; 
- Za † Józefa Szczotkę. 

09/12/2021 Czwartek 

700
 1. W intencji Lecha Pianki z okazji 75. rocznicy urodzin jako podziękowanie 

za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla solenizanta i jego rodziny. Te Deum 
2. Za † Janinę Rzepkę w 4. rocznicę śmierci. 

1700
 Z okazji urodzin Teresy Wawrziczek z podziękowaniem za dar życia, 

zdrowie, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz potrzebne łaski dla 
wnuczek Moniki i Tereski. 

10/12/2021 Piątek 

700
 1. Za parafian. 

2. Za † Michała Marcinka - od Marysi. 

1800
 1. W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. Za † Karolinę Jordan w 49. rocznicę śmierci. 

11/12/2021 Sobota 

700
 1. Za parafian. 

2. Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 
Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1800
 Za †† Halinę Stanisławską, Halinę i Stefana Stanisławskich, Katarzynę 

Stanisławską, Annę, Janinę i Franciszka Dudków. 

12/12/2021 III Niedziela Adwentu 

Matka Boża, objawiając się w Święto 
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 
1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli we 
Włoszech powiedziała:  
 
Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 
8 grudnia, w południe obchodzono 
Godzinę Łaski dla całego świata. 
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę 
wiele łask dla duszy i ciała. Będą 
masowe nawrócenia. …. Pan, mój 
Boski Syn Jezus, okaże wielkie 
miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą 
się modlić za bliźnich. Jest moim 
życzeniem, aby ta Godzina była 
rozpowszechniona. Wkrótce ludzie 
poznają wielkość tej Godziny łaski. 
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść 
do kościoła, niech modli się w domu".   
 

Zapraszamy do naszego kościoła na czuwanie modlitewne we 
wtorek w Godzinie Łaski od godz. 1200 – 1300.  

W ŚRODĘ  GODZINA ŁASKI 

12/12/2021 III Niedziela Adwentu 

700
 Za parafian. 

900
 Za † męża Ryszarda Pawlika, jego córkę Bożenę na pamiątkę ich urodzin, 

oraz za †† rodziców, teściów i dziadków. 

1100
 W intencji Józefa Krupy z okazji 80. urodzin oraz wnuczki Julii z okazji 

urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata. Te Deum 

1230
 W intencji Barbary i Norberta Nowaków  z okazji 79. Urodzin, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, 
zdrowie duchowe i fizyczne, mocny dar wiary i miłości do Boga i bliźnich 
dla całej rodziny Nowaków i Basgierów. 

1700
 Za † Ryszarda Masnego, †† z rodzin Masny, Sitko i Hojzler. 


