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Obchodzimy dziś Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, dziś  
takz e Ś wiatowy Dzień  Modlitw o Poko j. 

Zapraszamy dziś  ńa ńieśzpory kolędowe o godz. 1630. 
W piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, 

ś więtujemy objawieńie śię Chryśtuśa całemu ś wiatu. Mśze Ś w. śprawujemy 
jak w ńiedziele.  

Trzech Króli to także Dies Episcopi – pamiętajmy w ńaśzych modli-
twach o Abp Wiktorze Śkworcu, kto ry ś więtuje 19. roczńicę przyjęcia ś wię-
ceń  biśkupich. 

W piątek zapraszamy serdecznie do ńaśzego koś cioła o godz. 1800 na 
koncert kolęd w wykonaniu Dzieci Maryi z parafii św. Wawrzyńca, Bo-
żych Nutek, Stowarzyszenia Artystów Tułaczy, Marty Nowak i Przyja-
ciół. Wstęp wolny. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I śobota mieśiąca. 
Spotkania dla dzieci I komuńijńych oraz dla kańdydato w do bierzmowa-

ńia odbędą śię dopiero po feriach zimowych. 
Naszych chorych i starszych Parafiań odwiedzimy w śobotę 14 śtyczńia. 
 

Za tydzień w niedzielę, 8 stycznia 2016, o godzinie 1600 odbędzie się w na-

szej parafii rodzinna adoracja przy Bożym żłóbku. Zapraszamy wszystkich para-

fian oraz gości, członków wszystkich ruchów parafialnych, dzieci, młodzież, do-

rosłych i osoby starsze, aby wspólnie jako jedna wielka „rodzina parafialna” spo-

tkać się i śpiewać tradycyjne polskie kolędy. 

 
Zapraszamy w sobotę 7 stycznia na wspólne noworoczne spotkanie 

przy stole wszystkich członków grup i ruchów działających w naszej 
parafii.  

W nadchodzącym tygodniu jeśt kilka wolńych ińteńcji. W okreśie kolę-
dowym iśtńieje moz liwoś c  przyjęcia dodatkowych ińteńcji ńa Mśzach porań-
ńych. Zaińtereśowańych zapraśzamy do zakryśtii lub kańcelarii.  

Już dziś zapraszamy 15 stycznia w niedzielę ńa godz. 1615 ńa końcert 
kolędowy wykońańiu cho ro w Śeraf, Gwiazdy i parafii ewańgelickiej. 

Dziękujemy za złożone dziś  ofiary ńa potrzeby ńaśzego koś cioła. Kolek-
ta zbierańa w Trzech Kro li przezńaczońa będzie ńa Miśje. W Trzech Kro li 
będzie moz ńa takz e weśprzec  Papieśkie Dzieła Miśyjńe – o dar wychodzą-
cych z koś cioła będą prośili kolędńicy miśyjńi.  

Za tydzień kolekta ńa potrzeby ńaśzej parafii, ńa pokrycie rachuńko w za 
eńergię. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Na nowo rozpoczęty tydzień , ńa czaś przełomu Śtarego i Nowego Roku 
ńiech ńam wśzyśtkim Bo g udziela śwego błogośławień śtwa.  

 
       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
1.01. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Łk 2,16-21) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  

   Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Nie-

mowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało obja-

wione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im 

pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważa-

ła je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszyst-

ko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy 

i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, 

zanim się poczęło w łonie [Matki].  Oto Słowo Pańskie. 

Nowy Rok 
 

   Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według 

prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę 

Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół 

obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice 

dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich 

przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej tak-

że za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. 

   Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne 

znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworze-

nie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pra-

gnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już 

w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył 

w tym celu dzień 1 stycznia.  

   Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. 

Do liturgii Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na 

pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną 

pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 

nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i 

przeniosła na 1 stycznia. 

   Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 

tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech 

cię obdarzy pokojem.  Niech ten Nowy Rok wypełni Boże Błogosławieństwo i 

pokój. 



 Niedziela - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2017. 

700 
Za † ks. Proboszcza Józefa Kempińskiego - od Arcybractwa Najświętszego Serca Pana 

Jezusa.  

900 Za Parafian.  

1100 Za † Feliksa Ciekańskiego w kolejną rocznicę śmierci i †† z rodziny.  

1230 
Do Opatrzności Bożej w intencji Jakuba Bugli, o Boże błogosławieństwo, światło Ducha 

Świętego na czas egzaminów, zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

1700 Za Alicję Kuczko o pomoc i opiekę Bożą.  

Poniedziałek 2 stycznia 2017. 

700 Za † s. Marię Maksencję Pieczkę.  

800 1. Za †† męża Jerzego, jego rodziców Anielę i Wilhelma oraz rodzeństwo. 

2. Z podziękowaniem za opiekę Bożą w minionym roku, za żywych i zmarłych klientów 

kwiaciarni oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność w pracy.  

1800 Za † Adama Packa od lokatorów z Pl. Matejki 2.  

Wtorek  3 stycznia 2017. 

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

800 Za † chrzestną Agnieszkę Śmieszek.  

1800 Za † Adama Ciekańskiego w 1. rocznicę śmierci.  

Środa 4 stycznia 2017.  

700 W intencjach misyjnych Kościoła, szczególnie o męstwo dla prześladowanych misjona-

rzy.  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji Michała Poloka z okazji 70. rocznicy urodzin, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Mat-

ki Bożej.                                                                                                      TE DEUM 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań;  

Czwartek 5 stycznia 2017.  

700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-

płaństwa.  

800  

1700 Za † Mariannę Lewandowską w kolejną rocznicę śmierci.  

Piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2017. 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodzi-

ny naszej parafii.  

900 Za †† rodziców Matyldę i Albina Kasperczyków oraz dziadków z obu stron.  

1100 Za †† mamę Łucję Grymel w 1. rocznicę śmierci oraz tatę Antoniego.  

1230 Za małżonków Dorotę i Stefana Cebulskich z okazji urodzin oraz za bliskich z rodziny 

obchodzących także swoje urodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie i siły w pełnieniu woli Bożej.  

1700 W intencji Izabeli Madej z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.           

                                                                                                                       TE DEUM  

Sobota - 7 stycznia 2017. 

700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i zmarłych 

członków Żywego Różańca.  

800 Za † mamę Stanisławę Kałmuk w 1. rocznicę śmierci od córki Heleny z synami.  

1800 Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa i Reginy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

Niedziela - 8 stycznia 2017. 

700 Za żyjących i †† członków Arcybractwa N.S.P. Jezusa oraz o rozwój duchowy i liczebny 

wspólnoty.  

900 Za †† żonę Renatę Sobczak, syna Damiana, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  

1100 Za † Andrzeja Bialika w 1. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny Bialik, Klimek, Wolf i 

Zygmundczyk.  

1230 Za † męża Janusza Huka w 15. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin Huk i Mathias.  

1700 W int. Agaty i Arkadiusza Myrcików z okazji 3. rocznicy ślubu oraz o opiekę Aniołów 

Stróżów dla córki Anny z okazji 1. rocznicy urodzin i syna Adama.  

Modlitwa rodziny o błogosławieństwo Boże na Nowy Rok  
 

    

   Miłosierny Boże, z Twojej łaskawości przeżyliśmy kolejny rok naszego życia. 

Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie odebraliśmy z Twojej łaskawej ojcowskiej 

ręki. Stajemy przed Tobą w gronie naszej rodziny u progu nowego roku, aby 

wspólnie modlić się do Ciebie. Ten nowy rok jest jeszcze dla nas zagadką 

i tajemnicą. Ale choć nie wiemy, co nas w nim spotka, to patrzymy z ufnością 

w przyszłość, bo wierzymy, że Ty jesteś z nami, a z Tobą nic złego nie może 

nam się stać. Ty, miłujący Ojcze, wszystko wiesz, przenikasz nasze myśli, plany 

i działania, zanim jeszcze my sami je poznamy. Wiemy, że Ty pragniesz dla nas 

tylko dobra, choć to dobro nie zawsze zgadza się z tym, czego my oczekujemy. 

Daj nam, prosimy, tak współpracować w tym roku z Twoją łaską, abyśmy robili 

tylko to, co się Tobie podoba i co Ty dla nas przewidziałeś; abyśmy we wszyst-

kim pełnili Twoją świętą wolę. Uchroń nas przed układaniem swojego życia bez 

Ciebie. Nie wypuszczaj nas z Twoich ojcowskich rąk.  

   Oddajemy Ci wszystkie nasze plany i pragnienia na te nowe dni i prosimy, 

abyś Ty je ułożył po swojemu - tak aby były dla nas jak najlepsze. Miej 

w opiece każdego z nas i prowadź nas po wszystkich ścieżkach, którymi będzie-

my chodzić, aby nikt z nas nie zbłądził i abyśmy tymi ścieżkami doszli kiedyś 

do Twojego Królestwa, naszego prawdziwego Domu. Amen.  


