
Ogłoszenia Parafialne 10.12.2017r. 

 
 
Dziś II Niedziela Adwentu, o godz. 1500 spotkanie III Zakonu s w. Fran-

ciszka w domu katechetycznym. 
Dzisiaj o 1630 nieszpory niedzielne.  
Serdecznie zapraszamy na RORATY. Dla dzieci na Mszach s w. wieczor-

nych, a dla dorosłych na Mszy s w. o godz. 700 rano. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, kto rzy dzielą się dobrocią i zasilają nasze roratnie serce pełne 
dobroci. 

Jutro w poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W środę o godz. 1400 zapraszamy na spotkanie emerytów, kto rzy 

spotykali się w klasztorze sio str.  Spotkanie odbędzie się na probostwie. 
W piątek o godz. 1900 spotkanie „Oazy +” na probostwie. 
W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych parafian. 
Pod chórem moz na zakupic  wigilijne s wiece i opłatki, kalendarze ksiąz -

kowe, moz na ro wniez  wesprzec  rekolekcje dla oso b niepełnosprawnych ku-
pując u p. Teresy Janysek ręcznie robione ozdoby s wiąteczne.  

Młodzież oazowa za tydzien  będzie rozprowadza pod cho rem za dowol-
ną ofiarę mirrę kadziło i kredę, oraz kartki s wiąteczne. Docho d przeznaczo-
ny jest na wyjazd na letnie rekolekcje wakacyjne. 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni: 
we wtorek po wieczornej Mszy s w, w czwartek od godz. 1530 do 1630, w pią-
tek od 2000 i w sobotę od 1700 do 1800. 

W kancelarii są do nabycia bilety na BETLEJEM W SPODKU, które 
będzie miało miejsce 29 grudnia br. o godz. 1900. Bilety w cenie: 40, 60 i 80 

zł. 
Dziękujemy za złoz one dzisiaj ofiary na parafię. Za tydzien  kolekta zbie-

rana będzie przez księz y na pokrycie biez ących rachunko w parafii, za prąd, 
gaz, olej opałowy. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

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

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

 
                                                                                                         Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
10.12. 2017 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 1,1-8)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela Adwentu   

   Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u 

proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje 

drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu pro-

stujcie 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, wyzna-

jąc /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skó-

rzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie 

za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwią-

zać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was bę-

dzie Duchem Świętym.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   Jan jest człowiekiem pokornym. Dobrze zna swoje miejsce, powołanie i rolę 

w historii. W czasach Jezusa uczniowie usługiwali swoim nauczycielom podej-

mując czynności niewolnicze, z wyjątkiem najbardziej upokarzających, za jaką 

uważano np. zdejmowanie sandałów mistrzowi. Jan w swojej pokorze czuje się 

niegodny, by być najmniejszym niewolnikiem Jezusa.  

   Wielka godność Jezusa, na którą wskazuje Jan polega na Jego Boskiej mocy i 

mesjańskiej misji. Będzie chrzcił Duchem Świętym; a więc prawdziwie oczyści 

swój lud, udzieli mu prorockiego namaszczenia. Chrzest Święty włącza każde-

go ucznia Jezusa w Jego potrójną misję: kapłańską, mesjańską i prorocką. Jako 

prorocy chwalimy Boga słowem i przede wszystkim naszym życiem (por. Mt 5, 

16). Jako kapłani czcimy Go, czyniąc z naszego życia liturgię (por. 1 Kor 10, 

31). Misja królewska (i tu jest wielki paradoks Ewangelii) oznacza służbę (Mt 

20, 26-28).  

   Co mnie szczególnie pociąga (fascynuje) w Janie Chrzcicielu? Kto dla mnie 

dziś stanowi autorytet? Dlaczego słucham ludzi autorytetu i wielkiego formatu 

(np. Jana Pawła II)? Jak przeżywam sytuacje upokorzenia? Co dla mnie osobi-

ście oznacza mieć udział w potrójnej misji Jezusa?  



II Niedziela Adwentu -  10 grudnia 2017.  

700 Za †† Anielę, Juliannę i Adama Dyner.  

900 
O powrót do zdrowia dla dyrygenta chóru Seraf, pana Andrzeja Kostrzewy – intencja of. 

od członków chóru.  

1100 
W intencji Magdaleny Małoszyc z okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o pomyślne zda-

nie matury, Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.  

1230 
Z okazji 75 rocznicy urodzin Barbary i Norberta Nowaków z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie. TE DEUM.  

1700 Za †† Edwarda i Gertrudę brata Krzysztofa oraz †† z rodziny.  

Poniedziałek 11 grudnia 2017. 

700 Za † Gertrudę Kozubek.  

800 Za † Helenę Sogalę, za † Armina Rajszę.  

1800 
1. Za † Andrzeja Fojcika w rocznicę śmierci oraz o dar trzeźwości dla pewnej osoby. 

2. Za † Renatę Gońską – intencja ofiarowana od pracowników ZSGU w Chorzowie.  

Wtorek  12 grudnia 2017. 

700 
Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz do Bożej Opatrzności z po-

dzięk.za odebrane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i zdro-

wie dla Urszuli i Franciszka z okazji urodzin.  

800 Za † Alojzego Biskupka, za †† rodziców i siostry oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 
1. Za † Ryszarda Masnego w 9 rocznicę śmierci, za †† z rodzin Masny,  Sitko i Hojzler. 

2. Za † Renetę Gońską - od Ani i Michała z Jaworzna.  

Środa 13 grudnia 2017.  

700 Za parafian.  

800 
1. Z okazji urodzin i imienin Łucji Sławińskiej z podziękowaniem za dar życia z prośbą  

o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny. 

2. Za † Renatę Gońską - od Zofii Marek z rodziną z Skawnicy.  

 1800 

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

dziękowań; - w int. Ewy Nawrat z ok. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 

prośbą o Boże błog. i zdrowie; 

- w int. Julii z ok urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błog,  dary 

Ducha Św. i zdrowie.  

Czwartek 14 grudnia 2017. 

700 Za † Alfreda Czypionkę.  

800 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji syna ks. Mariusza Dołęgowskiego z okazji urodzin,  

z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.  

2. Za † Teresę Gońską od Teresy i Kazimierza Marków ze Skawnicy.  

1700 
Za † mamę Stefanię Świerczynę, tatę Antoniego, córkę Ilony, męża Edwarda, za ††        

z rodziny Świerczyna, Brodziak, Misiak i Wilk.  

Piątek 15 grudnia 2017. 

700 Za † Krystynę Konowalską - od Aliny, Honoraty i Grzegorza.  

800 Za †† męża Ryszarda Tabora w rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron.  

1800 
Do Op. Bożej w intencji Gertrudy Bigo z okazji 80 urodzin z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę  MB dla solenizantki i całej ro-

dziny.                                                                                                       TE DEUM  

Sobota 16 grudnia 2017. 

700 
Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. siostry Faustyny o radość życia wiecz-

nego za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza i Tadeusza 

Piotrowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 
Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. siostry Faustyny o szczęście wieczne 

dla † Jadwigi Rutka.  

1800 
Za †† Andrzeja i Jana Goik, Elżbietę i Brunona Sladeczek, Marię Niestolik, Teresę          

i Emila Woryczka oraz za †† z rodziny Niestolik.  

 III Niedziela Adwentu 17 grudnia 2017. 

700 Za † Wiesławę Kmon na pamiątkę urodzin oraz za †† z obu stron.  

900 Za †† Elżbietę w 2. rocznicę śmierci i Franciszka Płatek.  

1100 Za †† Waldemara i Józefa Wysockich, Władysława Owsianowskiego w rocznicę śmierci.  

1230 
Z okazji 90 rocznicy urodzin pani Gerdy Piątek z podziękowaniem za otrzymane łaski     

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla solenizantki i całej 

rodziny.                                                                                                        TE DEUM  

1700 
Za †† rodziców Łucję i Eryka Kercelów, Elżbietę i Eryka Alszerów, za rodzeństwo i du-

sze w czyśćcu cierpiące.  

AKT ODDANIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 

  Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, oddajemy się Twemu Niepokalanemu 

Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu. Będziemy prowadzeni przez 

Ciebie do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu 

Przedwiecznemu. Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat 

uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a 

posłani przez Niego, będziemy nieśli, aż na krańce ziemi poznanie i miłość ku 

Niemu. I tak pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca staniemy się 

z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego Zmar-

twychwstania i przez Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej 

Trójcy, którą wysławiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen. 

MODLITWA ODMAWIANA PRZEZ DZIECI Z FATIMY 

 
   Boże mój, kocham Cię z całą wdzięcznością za wszystkie łaski, jakimi mnie 

obdarzyłeś. O Jezu, kocham Ciebie! Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. 

Niepokalane Serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw dusze od piekła. Bądź 

błogosławiony, bądź uwielbiony Przenajświętszy Sakramencie Eucharystii, bło-

gosławiony i święty owocu Przeczystej Dziewicy, Świętej Maryi. 


