
Ogłoszenia Parafialne 11.12.2016r. 

 
Dziś III Niedziela Adwentu  zwana niedzielą radoś ci. Ź ro dłem tej rado-

ś ci jeśt Pan obecny wś ro d naś oraz zbliz ające śię ś więta Narodzenia Pan śkie-
go.  Dziś o godz. 1500 śpotkanie III Źakonu ś w. Franciśzka w domu kateche-
tycznym. Dzisiaj o 1630 nieszpory niedzielne.  

Serdecznie zapraszamy na RORATY. Dla dzieci na Mśzach ś w. wieczor-
nych, a dla dorośłych na Mśzy ś w. o godz. 700 rano. Bardzo dziękujemy 
wśzyśtkim, kto rzy dzielą śię dobrocią i zaśilają naśze roratnie śerce pełne 
dobroci. 

Jutro w poniedziałek o godz. 1900 zapraśzamy na Krąg Biblijny. 
We wtorek o godz. 1300 Siostry Służebniczki zapraśzają do klaśztoru 

śenioro w i emeryto w na mieśięczne śpotkanie, a w śobotę od godz. 14-1630 
dzieci i młodziez . 

W sobotę odwiedzimy z pośługą śakramentalną chorych parafian. 
W kancelarii są do nabycia bilety na BETLEJEM W SPODKU, które 

będzie miało miejsce 29 grudnia br. o godz. 1900. Bilety w cenie: 40, 50, 60 

i 80 zł. 
Pod chórem moz na zakupic  wigilijne ś wiece i opłatki, kalendarze kśiąz -

kowe, moz na ro wniez  weśprzec  rekolekcje dla ośo b niepełnośprawnych ku-
pując u p. Tereśy Janyśek ręcznie robione ozdoby ś wiąteczne.  

Młodzież oazowa rozprowadza pod cho rem za dowolną ofiarę upieczo-
ne przez śiebie ciaśto i ciaśtka. Docho d przeznaczony jeśt na wyjazd na ś wia-
towe dni młodziez y oraz letnie rekolekcje wakacyjne, 

Młodzież Gimnazjum nr 10 razem z s. Adrianą zapraśzają do ChCK na 
Jaśełka. Przedśtawienie odbędzie śię 3 śtycznia o godz. 1700. Bilety dośtępne 
śą w kancelarii parafialnej i w śekretariacie gimnazjum.   

Przypominamy o naszej parafialnej pielgrzymce do Ziemi Świętej    
w kwietniu 2017r.  

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

Dziękujemy za złoz one dziśiaj ofiary na pokrycie kośzto w remonto w w 
naśzej ś wiątyni. Bo g Źapłac  za kaz dą ofiarę.  Źa tydzien  kolekta na pokrycie 
biez ących rachunko w parafii. 

Zachęcamy do lektury praśy religijnej. Jeśt Gość Niedzielny, śą Misyjne 
Drogi. Jeśt takz e „Głos Św. Antoniego”.   

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bo g udziela śwego 
błogośławien śtwa.       
                                                                                                                                    

                                                                                              Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
11.12. 2016 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 11,2-11) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

III Niedziela Adwentu  

   Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów    

z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy ocze-

kiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na 

co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewange-

lię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Je-

zus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzci-

nę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie 

szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 

Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej 

niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca 

przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między 

narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz naj-

mniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.  Oto Słowo Pańskie. 

Niedziela radości 

 

   Trzecia niedziela Adwentu jest tradycyjnie nazywana niedzielą “Gaudete”. 

Nazwa pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście “Gaudete in Domi-

no” (czyli “radujcie się w Panu”). Antyfona ta jest poświadczona już w najstar-

szych zachowanych antyfonarzach liturgii rzymskiej z VIII i IX w. (wówczas 

antyfona na wejście była refrenem Psalmu śpiewanego na rozpoczęcie Mszy 

św.) i została także zachowana w obecnym Mszale.  

    Temat radości ze spodziewanego przyjścia Zbawiciela jest obecny w tekstach 

liturgicznych tego dnia. Kolekta tej niedzieli zawiera prośbę, “spraw, abyśmy 

przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę nasze-

go zbawienia”. Również czytania biblijne we wszystkich trzech cyklach (A-B-

C) nawiązują do radości.  

   W tym roku obowiązuje cykl A. Tekstem w którym motyw radości z przyjścia 

Zbawiciela jest najbardziej obecny, jest pierwsze czytanie pochodzące z Księgi 

Izajasza (Iz 35, 1-6a. 10). Zawiera ono zapowiedź zbawienia i czytamy w nim 

m.in.: “Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i 

niech rozkwitnie! (...) Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się 

otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. 

(...) Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twa-

rzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie”.  



 III Niedziela Adwentu 11 grudnia 2016. 

700 Za Parafian.  

900 Za † Waldemara Wysockiego od matki chrzestnej.  

1100 
Za †† Józefa, Jana i Dionizego Nabiałków,Marię Kazimierczak, Bogusława Kaczyńskie-

go i Mariannę Dróżdż.  

1230 
Do Bożej Opatrzności w intencji Gerdy z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, na dalsze lata.  

1700 Za † mamę Matyldę Wąchałę w 1. rocznicę śmierci.  

Poniedziałek 12 grudnia 2016. 

700 Za † siostrę Marię Mansuetę Jantos.  

800 Do Bożej Opatrzności w intencji Józefa Krupy z okazji 75. rocznicy urodzin oraz wnucz-

ki Julii z okazji 15. rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bo-

żej dla solenizantów i rodziny.                                                             TE DEUM.  

1800 Za †† rodziców Krystynę i Eugeniusza Bembnów oraz †† z rodziny.  

Wtorek  13 grudnia 2016. 

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

intencji Franciszka z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 

Matki Bożej i św. Antoniego.  

800 Z podziękowaniem za dar życia z okazji urodzin i imienin Łucji Sławińskiej, z prośbą o 

Boże błog. i potrzebne łaski.  

1800 1. Do Bożej Opatrzności w intencji Ewy Nawrat z okazji urodzin z podziękowaniem za 

dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

2. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Antoniego i św. Rity z prośbą o 

opiekę Bożą, potrzebne łaski i ulgę w cierpieniu dla Reginy Jagieło.  

Środa 14 grudnia 2016.  

700  

800 Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego, z prośbą o Boże błog., światło 

Ducha Św., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla ks. Mariusza Dołęgowskiego z okazji 43. 

urodzin - od rodziców.  

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

dziękowań; 

- Za †† Władysława Owsianowskiego w 1. rocznicę śmierci i † Józefa Wysockiego w 

kolejną rocznicę; 

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

Czwartek 15 grudnia 2016.  

700  

800 Za †† mamę Stefanię Świerczynę w rocznicę śmierci, tatę Antoniego, siostrę Stanisławę, 

dziadków Antoniego i Antoninę, †† z rodziny Wilk, Świerczyna, Kolanko, Brodziak i 

Misiak.  

1700 1. O zdrowie w rodzinach Obrochta i Pawleta oraz za †† męża Tadeusza Obrochta, ojca 

Ludwika Kozaka, teściów Ludwinę i Jana Obrochtów. 

2. Za †† rodziców Gertrudę i Ryszarda Królów, pokrewieństwo z obu stron i dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

Piątek 16 grudnia 2016. 

700 Za Parafian.  

800 1. Za † Marię Kamińską - od lokatorów z ul. Różanej 14. 

2. Za †† rodziców Łucję i Eryka Kercelów, Elżbietę i Eryka Alszer oraz za †† z rodzin 

Kercel i Alszer.  

1800 Za † Andrzeja Fojcika w 11. rocznicę śmierci i za †† z rodziny.  

Sobota 17 grudnia 2016. 

700  

800 Do Op. Bożej w intencji Wandy Dulat z okazji 88. urodzin, z podziękowaniem za dar 

życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Anto-

niego na dalsze lata życia.                                                                     TE DEUM  

1800 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę i Stanisła-

wa Zająców oraz za  †† rodziny Filuś i Pustelnik.  

IV Niedziela Adwentu 18 grudnia  2016. 

700 Za † żonę Henrykę - od męża Aleksandra.  

900 W intencji Andrzeja o łaskę cierpliwości w chorobie i powrót do zdrowia.  

1100 1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i 

zdrowie w intencji Kamila i Wiolety Cebulskich z okazji urodzin oraz o zdrowie i opiekę 

Anioła Stróża dla córki Dominiki. 

2. Za †† Elżbietę Płatek w 1. rocznicę śmierci i męża Franciszka.  

1230 1. Do Bożej Opatrzności w intencji Dariusza Otworowskiego z okazji 43. rocznicy uro-

dzin, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB dla solenizanta i całej rodziny. 

2. Do Op. Bożej w int. Jadwigi i Joachima Pawelczyków z ok. 55. rocznicy ślubu,  

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę Matki B. 

na dalsze lata życia dla jubilatów i rodziny.                                           TE DEUM.  

1700 Za † Irenę Wilczek w kolejną r. śmierci oraz za †† z rodziny Wilczek i Pietruszka.  

   Niedziela “Gaudete” to swego rodzaju obwieszczenie bliskości Zbawiciela, co stano-

wi jednocześnie zaproszenie do radości. Niedziela “Gaudete” miała większe znaczenie 

w dawnych czasach, gdy Adwent miał znacznie silniejszy niż obecnie koloryt pokutny, 

co wiązało się z przyjęciem w ramach liturgii rzymskiej niektórych zwyczajów z Galii. 

I tak w Adwencie nie grano na organach i nie przyozdabiano prezbiterium kwiatami. 

Wolno było to robić jedynie w niedzielę “Gaudete”. Ponadto w niedzielę tę śpiewano 

hymn “Chwała na wysokości Bogu”. Był to przedsmak radości zbliżających się świąt 

Narodzenia Pańskiego. W Rzymie celebrowano niedzielę “Gaudete” szczególnie uro-

czyście. Jak poświadczają źródła z XII i XIII w., papież o północy sprawował liturgię w 

bazylice św. Piotra. Najpierw odprawiano oficjum odpowiadające dzisiejszej Godzinie 

czytań, potem sprawowano uroczystą Mszę św. Papież przywdziewał ornat koloru różo-

wego. 

   Dzisiaj nie uważa się Adwentu za czas pokutny, akcentuje się raczej pełne radosnej 

tęsknoty oczekiwanie, dlatego też nie przywiązuje się już takiej wagi jak kiedyś do nie-

dzieli “Gaudete”. Nie ma już zakazu gry na organach czy umieszczania kwiatów przy 

ołtarzu w Adwencie, stąd też trzecia niedziela Adwentu nie stanowi już pod tym wzglę-

dem wyjątku. Nie praktykuje się też śpiewu “Chwała” w tę niedzielę. Można natomiast 

stosować różowy ornat. 


