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Dziś obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego. To wspomnienie chrztu 
Jezusa w Jordanie oraz zapowiedz  ustanowienia sakramentu chrztu s więte-
go. Zapraszamy dzis  na nieszpory kolędowe o godz. 1630. 

Od jutra w liturgii rozpoczyna się okres zwykły. Tradycyjnie jednak do 
s więta Ofiarowania Pan skiego, do 2 lutego, będziemy s piewali kolędy i oglą-
dali stajenkę. 

We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do wspo l-
nej modlitwy w intencji chorych i na swoje spotkanie do domu katechetycz-
nego. 

W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci, a Msza 
s w. wieczorna w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa. 

W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną naszych chorych para-
fian. 

W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczór Św. Jana Pawła II. 
W nadchodzących dwóch tygodniach, w okresie kolędowym, istnieje 

moz liwos c  przyjęcia dodatkowych intencji na Mszach porannych. Zaintere-
sowanych zapraszamy do zakrystii lub kancelarii.  

Wspólne noworoczne spotkanie przy stole wszystkich członków 
grup i ruchów działających w naszej parafii odbędzie się w sobotę 20 
stycznia o godz. 1100. Serdecznie już dziś zapraszamy.  

Przypominamy o organizowanym wyjeździe do Teatru w Cieszynie 
na „Jasełka” 15 stycznia. Wyjazd o godz. 1430. Koszt biletu i przejazdu 
40 zł, jest jeszcze kilka miejsca. Zapisy w kancelarii parafialnej. 

Jest jeszcze dosłownie kilka wolnych miejsca na naszą pielgrzymkę 
parafialną do Fatimy i Santiago De Compostela na przełomie czerwca    
i lipca br. Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej naszej para-
fii. Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby archidiecezji. Za tydzien  
kolekta na biez ące potrzeby naszej parafii na pokrycie rachunko w za gaz 
energię elektryczną. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcam do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, Mały Gość 
Niedzielny, Misyjne Drogi, jest tez  terminarz katolicki (cena 10 zł). 

Na nowo rozpoczęty tydzien , niech nam wszystkim Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.  

 
 
      Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
7.01. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 1,6b-11)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela Chrztu Pańskiego 

   Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 

wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł 

Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy 

wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępują-

cego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-

bie mam upodobanie.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii    

   Dzisiejszy dzień przypomina o naszym chrzcie. Starożytni chrześcijanie bu-

dowali wspaniałe starożytne baptysteria, które świadczą o wadze, jaką przywią-

zywali do sakramentu inicjacji. Byli dumni z przynależności do Chrystusa. 

Wiara, radość i entuzjazm sprawiały, że nie wahali się oddać za Niego życia. 

Dzisiaj obserwujemy pewien dualizm; z jednej strony "być może jesteśmy u 

zalążków nowej wiosny Kościoła" (Jan Paweł II), szczególnie w krajach misyj-

nych, gdzie znak chrześcijański wiąże się niejednokrotnie z prześladowaniami i 

wymaga wielkich ofiar, odwagi i głębokiej wiary. Z drugiej jednak strony spo-

tykamy się z "profanacją" sakramentu chrztu w codziennym życiu, a nawet 

prośbami o wykreślenie swego nazwiska z księgi chrztów (przynależności do 

Chrystusa). Chrzest, który dla chrześcijan starożytnych był podstawą dumy, dla 

nas bywa powodem wstydu. "Wielu z nas można zapytać: Co uczyniliście z 

waszym chrztem?" (F. Palmisano). Jakie jest moje doświadczenie Boga Ojca i 

siebie jako umiłowanego syna (córki) Boga? Jakie miejsce w moim życiu du-

chowym zajmuje Duch Święty? Jaki sens ma dla mnie sakrament chrztu święte-

go? Czy nie wstydzę się przynależności do Chrystusa?  

   Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię 

uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza 

ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedno-

ści z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne. Amen. 



 Święto Chrztu Pańskiego - Niedziela -  7 stycznia 2018.  

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o 

rozwój duchowy i liczebny wspólnoty.  

900 Za parafian.  

1100 
Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie z okazji urodzin.  

1230 
W intencji dziękczynnej z okazji urodzin Doroty i Stefana Cebulskich oraz solenizantów 

spośród ich bliskich.  

1700 
Za †† rodziców Pawła i Joannę Królów, braci Antoniego, Józefa, siostry Jadwigę, Joannę 

i Marię.  

Poniedziałek 8 stycznia 2018. 

700 Za † Kazimierę Zaraś.  

800 Za † Renatę Sobczak, za †† rodziców i teściów.  

1700 
Do Opatrzności Bożej za chrześniaków Aleksandrę, Arkadiusza, Dawida, Grzegorza, 

Kingę, Pawła i Sebastiana o łaskę trwania w wierze przyjętej na chrzcie świętym, aby 

nigdy nie zapomnieli o tym, że miłosierny Ojciec na nich zawsze czeka.  

Wtorek  9 stycznia 2018. 

700 
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz do Bożej Opatrzności z 

podziękowaniem za otrzymane łaski w minionym roku z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św.  w Nowym Roku dla rodziny Czyrnik.  

800  

1800 Za †† Marię i Jana Zehnali, Annę i Jana Lemieszków, Lidię i Edmunda Żydków.  

Środa 10 stycznia 2018.  

700 W intencji kapłanów naszej parafii o potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej.  

800 Za †† rodziców Marię i Jana Drendów.  

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

dziękowań; - Za † Mariana Wachowiaka w 30 dni po śmierci; 

- Za † Ewę Kucharską w 30 dni po śmierci za †† rodziców z obu stron.  

Czwartek 11 stycznia 2018. 

700  

800 Za † Janinę Rzepkę - od Janiny Potoniec z rodziną.  

1700 Do miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. siostry Faustyny za † Leona Jopka.  

Piątek 12 stycznia 2018. 

700 Za † Michała Pisulę jako pamiątka 50 urodzin oraz za †† z rodziny.  

800 
W intencji syna Leszka z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny.  

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.  

Sobota 13 stycznia 2018. 

700 Za †† rodziców Józefę i Bronisława Flisowskich.  

800 
Do miłosierdzia Bożego za wstaw. św. siostry Faustyny za †† Zofię i Józefa Wilków, 

Włodzimierza, Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące. .  

1800 Za † mamę Władysławę Kubiak w 10 r. śmierci i ojca Jana o dar życia wiecznego.  

 Niedziela - 14 stycznia 2018. 

700  

900 Za † Marię i Leona Bukatowicz oraz za †† z rodziny Bukatowicz i Jarosz.  

1100 Za † Elżbietę Sieradzką w 5 r. śmierci.  

1230 Za † żonę Magdalenę Szybkowską, za wszystkich †† z rodziny Szybkowskich i Lipów.  

1700 
Za † ojca Edwarda Skibę w 25 r. śmierci, matkę Zofię, siostrę, brata i bratową oraz po-

krewieństwo z rodziny Skiba i Podsiadło.  

   Znak chrzcielnicy 
 

   Chrzcielnica to miejsce ściśle związane udzielaniem chrztu. Ważność i godność pierw-

szego sakramentu, który otwiera drogę do innych sakramentów inspirowała pierwszych 

chrześcijan do wznoszenia specjalnych budynków przeznaczonych do udzielania chrztu. 

Nazywano je baptisteria. Pierwsze baptysteria pojawiły się już w III wieku. Budowano 

je przy kościołach katedralnych, gdzie przede wszystkim udzielano sakramentu chrztu. 

Były to budynki o zaokrąglonym kształcie. Ponieważ w Kościele pierwotnym chrzczono 

przez zanurzenie wewnątrz baptysterium znajdował się głęboki na 40 - 60 cm basen z 

wodą. Do źródła chrzcielnego prowadziły trzy stopnie. Ściany chrzcielnicy ozdabiano 

pięknymi mozaikami przedstawiającymi teologiczne treści sakramentu chrztu.  

   Z czasem chrzcielnicę - baptysterium włączono do całości budynku kościelnego. Po-

cząwszy od końca V wieku, rozwój życia parafialnego i upowszechnienie się praktyki 

chrztu dzieci sprawił, że zaczęto używać naczyń przenośnych do przechowywania wody. 

Naczynia te nazywano fons baptismalis, czyli źródło chrzcielne, albo po prostu chrzciel-

nica. Przybrała ona kształt przykrytego kielicha, który był bardzo bogato zdobiony. Z 

czasem na przykryciu chrzcielnicy umieszczano figurę Jana Chrzciciela. Chrzcielnicę 

wykonywano z kamienia lub z metalu i zwykle oddzielano ją od prezbiterium. Zwyczaj 

budowania chrzcielnicy wewnątrz kościoła przetrwał do naszych czasów. W niektórych 

kościołach buduje się specjalną kaplicę chrzcielną. 

   Wymowa symboliczna chrzcielnicy zawarta jest w Ogólnym wprowadzeniu do Obrzę-

dów Chrztu, gdzie czytamy: „Chrzcielnica, z której wypływa woda chrztu, albo w której 

się ją przechowuje, niech będzie przeznaczona wyłącznie do sakramentu chrztu i w pełni 

godna tego, aby tam chrześcijanie odradzali się z wody i z Ducha Świętego. Bez wzglę-

du na to czy mieści się ona w jakiejś kaplicy wewnątrz lub obok kościoła, czy też jakiejś 

części kościoła na widoku wiernych, tak ją należy urządzić, by w obrzędach chrztu mo-

gło uczestniczyć wiele osób. Po zakończeniu okresu wielkanocnego w miejscu udziela-

nia chrztu wypada ze czcią przechowywać paschał i zapalać go podczas udzielania 

chrztu, aby od niego łatwo było zapalać świecę ochrzczonych” (nr 25). Chrzcielnica jest 

symbolem odrodzenia z wody i z Ducha Świętego. Modlitwa błogosławieństwa nowej 

chrzcielnicy nazywa ją „źródłem zbawienia” i „bramą duchową”. Każdemu człowiekowi 

przychodzącemu do kościoła ma przypominać przyjęty chrzest, czyli moment wszcze-

pienia w Chrystusa i Jego Kościół. Dla chrześcijanina oznacza to początek nowego ży-

cia, życia Dziecka Bożego. Tutaj umieramy dla grzechu i rodzimy się dla Boga. Taki jest 

sens zanurzenia w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.  


