
Ogłoszenia Parafialne 6.12.2020 r. 

We wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny.  Od godziny 1200 do 1330 zapraszamy do 
naszej świątyni na Godzinę Łaski to czuwanie modlitewne przed 
wystawionym Najs więtszym Sakramentem.  

 

Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii 
odbędzie się w s rodę o godz. 1900. 

 

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

 

Od poniedziałku do piątku serdecznie zapraszamy na RORATY. 
Roraty dla dorosłych na Mszy s w. o godz. 700. Rodzinne rorat on-line na 
platformie www.holyweek.pl, a w naszej s wiątyni w realu w czwartki o 
1700. 

 

Chorych parafian, którzy chcą, aby do nich przyszedł kapłan 
z posługą sakramentalną, prosimy zgłaszac  w kancelarii. Ze względo w 
sanitarnych obcho d chorych rozłoz ymy na dwie soboty: 13 i 20 
grudnia. Termin odwiedzin będzie uzgadniamy indywidualnie.  

 

W tym troku nie będzie tradycyjnych odwiedzin kolędowych. 
O Boże błogosławieństwo dla naszych mieszkań i domów 
będziemy modlić się podczas całego okresu Bożego Narodzenia 
podczas sprawowanych dodatkowo Mszy św. wieczornych 
w intencji mieszkańców poszczególnych rejonów naszej parafii. 
Parafian zaprosimy również do wspólnego kolędowania podczas 
nieszporów kolędowych.  

 

Legioniści i sympatycy legionu z okazji Zlotu Generalnego  
zaproszeni są na Mszę s w. w kos ciele s w. Jadwigi w sobotę 12 grudnia 
o godz. 14.00. 

 

Pod chórem do nabycia 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. Moz na dzis  wesprzec  fundację Pomoc Kos ciołowi na Wschodzie, 
Na stronie internetowej naszej parafii moz na się zapoznac  z 
moz liwos cią odpisu od podatku darowizny na cele kultu religijnego. 
Dziękujemy tym kto rzy juz  z takiej moz liwos ci skorzystali tym samym 
wspomagając naszą parafię.   Szczęść Boże!  

II NIEDZIELA ADWENTU 

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane 
u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on 
przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i 
głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego 
cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od 
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a 
żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, 
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świętym»  Mk 1, 1-8 

Głos świętego Antoniego 
6.12.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

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, 

http://www.holyweek.pl


Poniedziałek 7 grudnia 2020 

700
 Za † Krzysztofa Skawińskiego - od wujka Edwarda Kurpeta. 

800
 Za żywych i †† pracowników Energomontażu Chorzów, a zwłaszcza za 

chorującego Wiesława Kwiećkowskiego, a także †† Huberta Gawora, Brygidę 
i Alfreda Groelichów, Mirosława Jakubczyka, Mariana Krawczyka, Józefa 
Siembaba, Dorotę i Wiktora Kruków, Halinę Rusek, Stefanię Rajtor, Helenę 
Siemińską, Ryszarda Wagnera, Krystynę Michułkę i Józefa Szatko. 

1800
 Za †† braci Faustyna i Zygmunta Fus w kolejną rocznicę śmierci. 

Wtorek 8 grudnia 2020 

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

900
 Za † Zygmunta Sikorę w 30. dzień po śmierci. 

1800
 1. W intencji Jerzego Hajka. 

2. Za †† Marię Strihafkę i Marię Haras na pamiątkę imienin oraz Jadwigę 
Rekową, Jadwigę Stolarczyk i Małgorzatę Biedę. 

Środa 9 grudnia 2020 

700
 Za † Henryka Blaszkę - od Elżbiety i Damiana Sołtysów. 

800
 Za † brata Michała Sikorę w 30. dzień po śmierci. 

1800
 MSZA ŚW. ZBIOROWA ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w intencji próśb i podziękowań: 
- Za † żonę, Janinę Rzepkę; 
- Za † mamę Agnieszkę, matkę chrzestną Franciszkę i babcię Agnieszkę. 

Czwartek 10 grudnia 2020 

700
 Za † Łucję Grodoń. 

800
 Za †† rodziców oraz † brata Krzysztofa. 

1700
 Za † ojca Leona w rocznicę śmierci, mamę Wandę i siostrę Marię od córki. 

Piątek 11 grudnia 2020 

700
 Za †† Marię i Romana Bergerów. 

800
 Za † siostrę Halinę Takacz 

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

Sobota 12 grudnia 2020 

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

zdrowie, opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Barbary. 

800
 W intencji Celiny Zimnej z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św., 
oraz zdrowie. Te Deum 

1800
 Za †† Andrzeja i Jana Goików, Elżbietę i Brunona Sladeczków, Marię 

Niestoik, Teresę i Emila Boryczków, Danutę, Mariolę i Józefa Brzęczków 
oraz †† z rodzin Niestoik, Goik, Sladeczek. 

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.  

III Niedziela Adwentu  13 grudnia 2020 

700
 Za † Marka Jańczaka w 30. dzień po śmierci. 

900
 Z okazji urodzin Ewy Nawrat jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

1100
 Za † mamę Stefanię Świerczynę oraz † tatę Antoniego, siostrę Stanisławę, 

brata Jana i bratową Helenę, †† krewnych z rodziny Świerczyna, Wilk, 
Kolanko, Misiak. 

1200
 Z okazji 90 urodzin Ewy Marii Faber jako podziękowanie za otrzymane łaski 

z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla jubilatki i całej rodziny. Te Deum. 

1700
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i Boże błogosławieństwo, w dniu 

imienin i kolejnych urodzin Łucji Sławińskiej, z prośbą o dalszą opiekę dla 
solenizantki i całej rodziny. 

WE WTOREK GODZINA ŁASKI 


