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Dziś obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego. To wspomnienie chrztu 

Jezusa w Jordanie oraz zapowiedz  ustanowienia sakramentu chrztu s więte-
go.  Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego.  

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. 

Dziękuję wszystkim za wspólne kolędowanie podczas wczorajszego 
noworocznego spotkania przy stole wszystkich członków grup i ru-
chów działających w naszej parafii. Dziękujemy dzieciom,  które kolę-
dowały w naszej świątyni w uroczystość Trzech Króli.  

Zapraszamy do naszego kościoła w przyszłą niedzielę na koncert 
kolęd w wykonaniu trzech chórów: Chór CANTATE przy parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej; Chóru Gwiazda przy Parafii Marii Magdaleny w 
Chorzowie i naszego chóru Seraf. Koncert o godz. 1615. 

Siostry Służebniczki zapraszają dzieci i młodziez  w soboty o d 1400 do 
1630 do klasztoru, a w najbliz szą wtorek na godz. 1300 zapraszają emeryto w 
na comiesięczne spotkanie.  

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

Dobiega końca czas odwiedzin kolędowych. W sobotę kolęda dodat-
kowa. W nadchodzącym tygodniu jest kilka wolnych intencji. W okresie 
kolędowym istnieje moz liwos c  przyjęcia dodatkowych intencji na Mszach 
porannych. Zainteresowanych zapraszamy do zakrystii lub kancelarii.  

W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną naszych chorych para-
fian.  W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczór Św. Jana Pawła II. 

Przypominamy o naszej pielgrzymce do Ziemi Świętej w kwietniu. 
Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej naszej parafii. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby archidiecezji. Za tydzien  
kolekta zbierana będzie przez kleryko w na Wyz sze Ś ląskie Śeminarium Du-
chowne w Katowicach. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

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

 
 
       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
8.01. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 3,13-17) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego  

   Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 

Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 

przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się 

nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus zo-

stał ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa 

i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A 

głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. 

Oto Słowo Pańskie. 

Święto Chrztu Pańskiego 

 

   Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowa-

nego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawie-

nia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego 

chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, 

która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świę-

tym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Ko-

ściół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym 

dała nowe, Boże życie woda chrztu świętego. Istnieje nakaz liturgiczny, aby w 

Wielką Noc przystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako kołyskę jego naro-

dzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje wtedy uroczystego poświęcenia na 

oczach ludu wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać chrztu wszyst-

kim katechumenom. Temu służy również publiczne odnowienie obietnic chrztu 

świętego wszystkich wiernych, zebranych w kościele.  

   Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Na-

rodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do 

święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia 

można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.  

   „Wszystkim, którzy przyjmą sakrament chrztu i którzy będą jego świadkami, 

życzę, aby to doświadczenie łaski stało się dla nich bodźcem do przeżywania 

wiary jako codziennego świadectwa. Chrzest jest bowiem nasieniem łaski, o 

które trzeba się troszczyć każdego dnia, aż wyrośnie zeń drzewo rodzące obfite 

owoce duchowe i apostolskie”.  
 

            (Św. Jan Paweł II 5 września 1993 - Wilno. Msza św. w parku na Zakrecie) 



 Niedziela - Święto Chrztu Pańskiego 8 stycznia 2017. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ 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 intencji Agaty i Arkadiusza Myrcików z okazji 3. rocznicy ślubu oraz o opiekę Anio-

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

Poniedziałek 9 stycznia 2017. 

700 Za Parafian.  

800  

1800 Za †† Marię Buglę i jej rodziców, Stanisława Miętkę i jego rodziców oraz rodzeństwo, 

Jana Kocura i jego rodziców, Stanisława i Krystynę Liszewskich.  

Wtorek  10 stycznia 2017. 

700 1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 
2. Za † Gertrudę Kozubek. 

800 Za †† rodziców Marię i Jana Drenda.  

1800 Za † Stanisławę Pasionek w 1.  rocznicę śmierci.  

Środa 11 stycznia 2017.  

700  

800  

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

dziękowań; 

- Za † mamę Elżbietę w 4. rocznicę śmierci; 

- Za †† męża Gintera Dudziaka, rodziców Marię i Ewalda, teściów Elfrydę i Rudolfa, 

szwagra Waldemara Ciepłego, synową Ewę Ciepły, jej rodziców Walentynę i Tadeusza 

Buczyńskich, Łucję Zychoń i Irenę Dreszer.  

Czwartek 12 stycznia 2017.  

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Leokadii Kotnis z okazji 89. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 

Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.                                              TE DEUM.  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji Leszka z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla soleni-

zanta i całej rodziny.  

1700 O radość życia wiecznego dla † Leona Jopka w 5. rocznicę śmierci.  

Piątek 13 stycznia 2017. 

700 Za †† Józefę i Bronisława Flisowskich oraz siostrę Kazimierę Kwiecień.  

800 1. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej.       TE DEUM 

2. Za † Zuzannę Maćkowską w 30. dzień po śmierci.  

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.  

Sobota - 14 stycznia 2017. 

700 Za †† Pawła w rocznicę śmierci, Emmę, syna Gintera oraz †† z rodzin Luks i Księżyk.  

800 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem św. s. Faustyny o radość za †† Zofię i 

Józefa Wilków, Zofię, Emila i Włodzimierza Piotrowskich oraz za dusze w czyśćcu cier-

piące.   

1800 Za †† Marię i Leona Bukatowiczów oraz najbliższych z rodziny Jarosz i Bukatowicz.  

Niedziela - 15 stycznia 2017. 

700 Za Parafian.  

900 Za † Janinę Kamińską w 1. rocznicę śmierci.  

1100 Za †† Władysławę Krzysztofik, ks. Wacława oraz ks. Zygmunta.  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Genowefy Kamińskiej, z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla solenizant-

ki i całej rodziny.  

1700 Za † brata Edwarda Lewickiego w 1. rocznicę śmierci.  

   Każdego roku liturgicznego okres Bożego Narodzenia kończy się Świętem Chrztu 

Pańskiego. Kościół celebruje w tym dniu przyjęcie chrztu przez samego Jezusa z rąk 

Jana Chrzciciela. Jezus, będąc już dorosłym mężczyzną, w wieku 30 lat, poddaje się 

tradycyjnemu rytuałowi chrztu udzielonego przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, by 

nadać mu w swoim czasie całkowicie innego, zbawczego znaczenia. Zostanie ono bo-

wiem wypełnione treścią podczas Jego zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania, 

dając tym samym każdemu z nas dostęp do tego zbawienia. Rzeczywiście, teologia 

uczy, że chrzest gładzi grzechy, ten pierworodny, ale i wszystkie dotychczas popełnio-

ne, mocą zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chrzest daje nam w ten spo-

sób udział w tych zbawczych wydarzeniach paschalnych Zbawiciela wyposażając tego, 

który go przyjmuje w konieczną do tego łaskę. W ten sposób chrzest otwiera również 

bramy Kościoła, instytucji zbawczej Jezusa Chrystusa, która szafuje sakramentami i 

pozwala korzystać z tych środków zbawienia. Chrzest Chrystusa wprowadza nas tym 

samym w tajemnicę chrztu każdego z nas.  

  Nie ma wątpliwości co do faktu chrztu Jezusa, wspominają bowiem o nim wszystkie 

ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka i Łukasza), podając szczegóły dotyczące jego 

formy, miejsca i czasu. Na tym tle, aż dziwne wydaje się, że Kościół jeszcze do niedaw-

na (do 1955) nie miał ustanowionego specjalnego święta czy uroczystości tego wyda-

rzenia, łącząc je raczej z celebracją Objawienia Pańskiego, chociaż było ono znane w 

tradycji Kościoła Wschodniego. Według opisów ewangelicznych Jan Chrzciciel udzie-

lając w swoim czasie tradycyjnego chrztu w rzece Jordan, prawdopodobnie poprzez 

zanurzenie, wskazuje na trzydziestoletniego Jezusa, jako na Tego, który w przyszłości 

udzieli prawdziwego chrztu w Duchu Świętym. Jan go udziela Jezusowi, mimo swej 

wątpliwości, że to on powinien raczej przyjąć chrzest z rąk Jezusa. W momencie udzie-

lania chrztu, ma miejsce pierwsza oficjalna epifania trynitarna, tj. pierwsze w świecie 

pojawienie się Boga (z greck. epifania) w trzech osobach Boskich (trynitarna): Bóg Oj-

ciec przemawia zapewniając o Boskim posłannictwie Syna Bożego w osobie Jezusa 

Chrystusa, mocą Ducha Świętego, który ukazuje się nad ochrzczonym Jezusem w po-

staci gołębicy.  


