
Ogłoszenia Parafialne 10.01.2016r. 

Dziś obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego. To wspomnienie 
chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedz  ustanowienia sakramentu chrztu 
s więtego.  

Zapraszamy dzis  na nieszpory 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 
oglądali stajenkę. 

Zapraszamy do naszego kościoła w przyszłą niedzielę na koncert 
kolęd w wykonaniu trzech chórów: Chór CANTATE przy parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej; Chór przy Parafii NSPJ w Chorzowie Batorym i 
nasz chór Seraf. Koncert o godz. 1600. 

W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych parafian. 

Zapraszamy w sobotę 16 stycznia o godz. 1030 na wspólne nowo-
roczne spotkanie przy stole wszystkich członków grup i ruchów dzia-
łających w naszej parafii.  

W tym miesiącu nie będzie spotkanie dla dzieci I komunijnych.  Od-
będzie się ono dopiero 4 lutego. 

Siostry Służebniczki zapraszają dzieci i młodziez  w soboty o d 1400 do 
1630 do klasztoru, a w najbliz szą s rodę na godz. 14 00 zapraszają emeryto w 
na comiesięczne spotkanie.  

W okresie kolędowym do 24 stycznia istnieje moz liwos c  przyjęcia 
dodatkowych intencji na Mszach porannych. Zainteresowanych zaprasza-
my kancelarii.  

Parafia św. Jadwigi informuje, z e od 1.01.2016 r. opłata za rezerwa-
cję m-ca grobowego na cmentarzu przy ul. Drzymały wynosi 35 zł za rok. 

Od jutra nastąpi zmiana godzin urzędowania kancelarii parafial-
nej. Kancelaria będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 845 
– 1200; a popołudniu w poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 1630 – 
1800. W sprawach pogrzebu oczywiście także poza tymi godzinami. 

Przypominamy o naszej pielgrzymce do Włoch w kwietniu. Są jesz-
cze wolne miejsca, szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej 
naszej parafii. 

W Starochorzowskim Centrum Kultury 17 stycznia o godz. 1900 od-
będzie się Koncert Uwielbienia. Grac  będzie J.E.G.O. band - wstęp wolny. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby archidiecezji. Za ty-
dzien  kolekta zbierana będzie przez księz y i przeznaczona będzie na re-
monty prowadzone w naszej s wiątyni. Po każdej Mszy św. będzie można 

wesprzeć kolędników misyjnych zbierających datki i ofiary na dzieci na mi-

sjach. 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 
10.01. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 3,15-16.21-22) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela - Święto Chrztu Pańskiego 

   Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co 

do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was 

chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien roz-

wiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 

ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A 

gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci 

cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, 

w Tobie mam upodobanie.  Oto Słowo Pańskie. 

Święto Chrztu Pańskiego 

   W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w 

postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest 

w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy 

(epifania trynitarna).  

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

wanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zba-

wienia 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 

Narodzenia. 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.  



NIEDZIELA Chrztu Pańskiego 10 stycznia 2016.   

  700 Za † Gertrudę Kozubek.  

 900 Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii i Janusza Rajtorów z okazji 60 rocznicy zawar-

cia związku małżeńskiego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Boskiej oraz o potrzebne łaski i zdrowie dla prawnuka 

Marcela w dniu 5. urodzin. Te Deum.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny i Józefa Sobków z okazji 50 rocznicy zawarcia 

związku małżeńskiego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla całej rodziny. Te Deum.  

1230 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i świa-

tło Ducha Świętego, opiekę św. Antoniego z okazji 30. rocznicy urodzin Marty.  

1700 Za † Leona Jopka w 4. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.  

Poniedziałek  11 stycznia 2016. 

700 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla siostry Mari Honoraty z 

okazji imienin.  

800 W intencji Bożeny Flakus z okazji 81. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie, opiekę Matki Najświętszej oraz za † męża Henryka Flakusa w 7. rocznicę śmierci.  

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

Wtorek 12 stycznia 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz o potrzebne łaski dla 

rodziny Jana i Janiny i za †† z obu stron oraz o pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy 

dla siostry.  

800 Z okazji urodzin Leszka z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla całej 

jego rodziny.  

1800 Za † ojca Edwarda Skibę w rocznicę śmierci, †† matkę, siostrę, brata i bratową.  

Środa 13 stycznia 2016. 

700 Za †† Józefę i Bronisława Flisowskich.  

800 Za † Annę Gorgoń.  

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

podziękowań;  

- Za † męża Gintra Dudziaka w 10. rocz. za †† rodziców Marię i Ewalda Przewoźników, 

Elfrydę i Rudolfa Dudziaków, Walentynę i Tadeusza Buczyńskich, Waldemara i Ewę 

Ciepły, Helenę Pałkę, Irenę Dreszer, Łucję Rzychoń oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;  

- Za †† z rodziny Hofman i Szulc oraz w pewnej intencji.  

Czwartek 14 stycznia 2016.  

700 Za Parafian.  

800 Za † Elżbietę Sieradzką w 3. rocznicę śmierci.  

1700 W intencji Leokadii z ok. 88. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze błog. Boże dla całej rodziny, wnuków i prawnuków.       Te Deum.  

Piątek 15 stycznia 2016. 

700  

800 Za †† Pawła, i żonę Emmę w rocznicę śmierci, syna Gintera oraz za †† z rodziny Lux i 

Księżyk.  

1800 Za †† mamy: Florentynę i Hildegardę.  

Sobota 16 stycznia 2016. 

700  

800 Za †† rodziców Martę i Zygmunta Gorczyńskich oraz Bronisława i Annę Knapik, siostry: 

Bronisławę Pietrzyk i Danielę Łomzik.  

1800 Za †† Franciszka Hotowskiego w 20. rocznicę śmierci, jego żonę Zofię i wnuczkę Boże-

nę oraz za †† z rodzin Hotowskich, Ignaczaków i Pawlików.  

II NIEDZIELA Zwykła 17 stycznia 2016.  

700 Za † Henrykę Kowalczyk od lokatorów z ul. Urbanowicza 16.  

900 Za Parafian.  

1100 Do Bożej Opatrzności z okazji 70. rocznicy urodzin Stanisława Madeja, z podziękowa-

niem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

Świętego dla całej rodziny.                                                                     Te Deum.  

1230 Do Bożej Opatrzności w intencji Bogumiła Dyrdzika z okazji 85. rocznicy urodzin, z 

podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławień-

stwo.                                                                                                        Te Deum.  

1700 Za † Kazimierza Skowrońskiego.  

 

 Święto Chrztu Jezusa należy do cyklu objawień Pana, który w Boże Narodzenie 

rozpoczęły narodziny w Betlejem Słowa Wcielonego, kontemplowanego w ubogim 

żłóbku przez Maryję, Józefa i pasterzy; jego ważnym etapem była Epifania, kiedy za 

pośrednictwem Mędrców Mesjasz objawił się wszystkim narodom. Dziś Jezus objawia 

się nad brzegami Jordanu Janowi i ludowi Izraela. Po raz pierwszy jako dorosły czło-

wiek pojawia się w życiu publicznym po opuszczeniu Nazaretu. Spotykamy Go — w 

niezwykłej scenerii — u Jana Chrzciciela, do którego przybywa wielka rzesza ludzi. We 

fragmencie Ewangelii, który został przed chwilą odczytany, św. Łukasz odnotowuje 

przede wszystkim, że lud «oczekiwał z napięciem» (3, 15). Uwypukla w ten sposób 

oczekiwanie Izraela, dostrzega u tych osób, które zostawiły swoje domy i codzienne 

zajęcia, głębokie pragnienie innego świata i nowych słów; zdają się one znajdować od-

powiedź właśnie w surowych, trudnych, lecz pełnych nadziei słowach Prekursora. Jego 

chrzest jest chrztem pokuty, znakiem wzywającym do nawrócenia, do zmiany życia, 

gdyż zbliża się Ten, który «będzie (...) chrzcił Duchem Świętym i ogniem» (3, 16). Nie 

sposób bowiem dążyć do nowego świata, tkwiąc w egoizmie i zachowując związane z 

grzechem zwyczaje. Jezus również opuszcza dom oraz codzienne zajęcia i idzie nad 

Jordan. Dołącza do tłumu, słuchającego Jana Chrzciciela, i czeka w kolejce, tak jak 

wszyscy, na chrzest. Jan, gdy tylko zobaczył, że On się zbliża, przeczuł, że w tym Czło-

wieku jest coś wyjątkowego, że to jest ten tajemniczy Drugi, na którego czekał i do któ-

rego zmierzało całe jego życie. Pojmuje, że stoi przed Kimś większym od niego i że nie 

jest godny nawet rozwiązać Mu rzemyków u sandałów.  
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