
Ogłoszenia Parafialne 14.01.2018r. 

Zapraszamy dziś  na nieśzpory kolędowe o godz. 1630. 
Dobiega powoli do końca czas odwiedzin kolędowych. Dziękujemy 

wśzyśtkim kto rzy juz  przyjęli kapłana w śwoim domu, za wśpo lną modlitwę, 
za złoz one przy tej okazji ofiary. Przypominamy o moz liwoś ci zamo wienia 
tzw. kolędy dodatkowej, dla tych kto rzy nie mogli przez yc  kolędy w zapro-
ponowanym przez naś terminie.  Kolęda dodatkowa w sobotę 29 stycz-
nia.  Wszystkie domy, mieśzkania i mieśzkających w nich Parafian będzie-
my Bogu polecali we wśpo lnej modlitwie przez wśtawiennictwo ś w. Rity w 
czwartek 22 lutego o godz. 1800.  Dziś o godz. 1400 śpotkanie III Zakonu ś w. 
Franciśzka.  Wyjazd do Teatru w Cieszynie na „Jasełka” jutro (w ponie-
działek)o godz. 1430 sprzed kościoła. W tym tygodniu  rozpoczyna śię 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, kto ry będzie trwał od 18 do 25 śtycz-
nia.  

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

Proszono nas po podanie dwóch ogłoszeń :  - Miasto Chorzów zapra-

sza 16 stycznia na inaugurację Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa. 

W ramach wydarzenia od godziny 1200 odbędą się Targi Bezpieczeństwa, w Pań-

stwowej Komendzie Straży Pożarnej przy ulicy Katowickiej 123. O godzinie 

1600 w Chorzowskim Centrum Kultury koncert inauguracyjny zagra Mietek 

Szcześniak. Bilety do nabycia w kasie ChCK w cenie 10 zł. Natomiast na godzi-

nę 1800 zapraszamy do kościoła pw. św. Barbary, gdzie Arcybiskup Metropolita 

Katowicki Wiktor Skworc odprawi uroczystą mszę świętą na inaugurację Koali-

cji oraz  w intencji bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta." 

- Zbliżają się wybory do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-

2020. Pierwsze, informacyjne spotkanie przedwyborcze z kandydatami, odbędzie 

się 15 stycznia br, o godz. 1200, w dużej Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Chorzo-

wie. Wybory do Rady zostaną przeprowadzone 18 stycznia 2018 r. w Urzędzie 

Miasta, w godz. 800-1600. 

- W dniu 26 stycznia od godz. 800 w przychodni lekarskiej „Naśza 
Przychodnia” przy ul. Młodziez owej 33, odbędą śię badania USG DOPPLER 
Przepływo w śzyjnych i kon czyn dolnych, USG tarczycy, nerek, płuc, śtawo w 
pierśi oraz echo śerca. Badania śą płatne, śzczego ły na plakacie i w przy-
chodni. Dziękujemy za złożone dziś  ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień 

kolekta zbierana będzie przez księży na remonty i inwestycje w naszej świątyni, 

Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. Zachęcam do lektury prasy religijnej, jeśt Gość 
Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Misyjne Drogi, jeśt jeśzcze do nabycia termi-
narz katolicki (cena 10 zł).  Na nowo rozpoczęty tydzien , niech nam 
wśzyśtkim Bo g udziela śwego błogośławien śtwa.  

                                                                                                       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
14.01. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 1, 35-42)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 II Niedziela Zwykła 

     Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Je-

zusa, rzekł: „oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli 

za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł 

do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: 

Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie». 

Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to 

około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli 

za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i 

rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził 

go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, 

syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr. Oto Słowo Pań-

skie.  

   Komentarz do Ewangelii 
 

   Jeden drugiemu wskazywali Jezusa jako Mesjasza (Zbawiciela). Tak dzieje 

się też dziś. Może nasi rodzice, może bardziej jakiś ksiądz, albo przypadkiem 

spotkany człowiek, wskazali nam Jezusa, mówiąc: "Idź za Nim, bo warto. On 

cię zbawi". Ale nawet jeśli mocno uwierzyliśmy ludziom mówiącym nam, że 

Jezus jest Zbawicielem, to nie powinniśmy zapominać, że nic nie zastąpi osobi-

stego poznania Go. 

   Jezus mówi: "Chodźcie, a zobaczycie" - "Posłuchaliście ludzi i zbliżyliście 

się do mnie? To dobrze, ale teraz poznajcie mnie osobiście". Tym ma być mo-

dlitwa - poznawaniem Boga osobiście. Taka modlitwa nie jest łatwa (na pewno 

trudniejsza od wypowiadania jakiś gotowych formułek), ale warto nauczyć się 

takiej modlitwy, która będzie mocno oparta na Piśmie świętym. Być człowie-

kiem wierzącym oznacza bowiem mieć osobisty kontakt z Bogiem, a pierw-

szym krokiem do osobistego kontaktu z kimś jest poznanie go.  

   Kościół jest szkołą osobistego kontaktu z Bogiem.  



 II Niedziela Zwykła -  14 stycznia 2018.  

700 
W intencji syna Przemysława z ok urodzin o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej oraz 

syna Andrzeja o pomyślną operację.  

900 Za † Marię i Leona Bukatowiczów 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.  

Poniedziałek 15 stycznia 2018. 

700  

800 
Za †† rodziców Pawła i Emmę. Siostrę Katarzynę, brata Gintera oraz dziadków Lux i 

Księżyk.  

1800 
Za † męża Gintra Dudziaka w kolejną r. śmierci, †† rodziców Marię i Ewalda Przewoź-

ników, Elfrydę i Rudolfa Dudziaków, Waldemara i Ewę Ciepły, Walentynę i Tadeusza 

Buczyńskich, Helenę Pałkę, Irenę Dreszer, Macieja Cieślika i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  16 stycznia 2018. 

700 
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz  za † matkę chrzestną 

Marię Sorgę w 30 rocznicę śmierci.  

800  

1800 Za †† rodziców Elżbietę i Bernarda Osadnik w rocznicę śmierci.  

Środa 17 stycznia 2018.  

700  

800 Za † siostrę Marię, bratową Małgorzatę, szwagrów Jerzego i Krzysztofa.  

 1800 

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

dziękowań; - Za † Annę Stelmachowską w 3 r. śmierci oraz jeje siostrę Mariannę Wasi-

lewską.; - Za † Gabrielę Wowra od  sąsiadów z ul. Młodzieżowej 13; - Za †† lokatorów z 

ul. Krasickiego 14 o dar życia wiecznego.  

Czwartek 18 stycznia 2018. 

700 Za † Anielę Jaromin i babcię Katarzynę.  

800 Za † ojca Bolesława w 30 dni po śmierci, mamę Eleonorę, braci Józefa i Mieczysława.  

1700 
W intencja Pawła Nawrata z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

Piątek 19 stycznia 2018. 

700 
1. Za †† Julię i Ludwika Lipków, za ich †† czterech synów. 

2. Dziękczynna w int. Aliny i Alfreda Frey z ok. 54 rocz. ślubu, z prośbą o dalsze Boże 

błog. Opiekę Matki Bożej dl amałżonków i całej rodziny.  

800 
Z okazji 85. urodzin Urszuli Pastuszak z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

dalszą opiekę Bożą i Matki Bożej oraz w pewnej intencji.                  TE DEUM  

1800 Za † brata Henryka Sławińskiego.  

Sobota 20 stycznia 2018. 

700 Do Miłosierdzia Bożego o potrzebne łaski oraz dary Ducha Św. dla syna.  

800 Za † ojca Teodora Haraka i za † mamę Martę.  

1800 Za † Krystiana Gonzerę w 1 r. śmierci.  

 Niedziela -  21 stycznia 2018. 

700 Za migrantów i uchodźców.  

900 Za parafian.  

1100 
Z okazji 80 urodzin Krystyny Grucy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.                       TE DEUM  

1230 
Z okazji 70 rocznicy urodzin Kazimierza Domagały z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Bożę błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla 

solenizanta i całej rodziny.                                                                    TE DEUM  

1700 
Z okazji urodzin Taty do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.  

17 stycznia wspominamy św. Antoniego Wielkiego, ojca pustyni, który był znany nie 

tylko z ascezy, ale też inspirujących cytatów i... ciętych ripost. Poznajcie 10 najcelniej-

szych wypowiedzi świętego o walce duchowej i osiąganiu zbawienia.  

  

10 cytatów św. Antoniego, pustelnika o walce duchowej 

 

 
1. "Gromienie diabła jest rzeczą ludzi wielkich, tych, co mają moc. My, słabi, możemy 

tylko uciekać się do Imienia Jezus". 

2. "Nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego nie wypróbowany. Zabierz pokusy - 

rzecze - a nikt nie będzie zbawiony". 

3. "Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i po-

wiedziałem: «A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mówiący do mnie: «Pokora»". 

4. "Od bliźniego jest życie lub śmierć. Bo jeżeli pozyskaliśmy brata, Boga pozyskali-

śmy; ale jeżeli zgorszyliśmy brata, zgrzeszyliśmy przeciw Chrystusowi". 

5. Pewien brat powiedział do abba Antoniego: "Módl się za mnie". A starzec mu od-

rzekł: "Ani ja się nad tobą nie zlituję, ani Bóg, jeśli ty sam nie zdobędziesz się na gorli-

wą modlitwę". 

6. "Znałem wielu, którzy po wielu trudach upadali i doszli do pychy duchowej, a wszyst-

ko przez to, że zaufali własnym osiągnięciom i zlekceważyli nakaz Tego, który powie-

dział: Zapytaj ojca, a on ci oznajmi". 

7. "Kto kuje żelazo, zastanawia się najpierw, co chce z niego zrobić: czy sierp, czy 

miecz, czy siekierę. Także i my powinniśmy się zastanowić, jaką cnotę chcemy wypra-

cować, żeby nie trudzić się na próżno". 

8. "Miej zawsze przed oczyma bojaźń Bożą i pamiętaj o Tym, który zabija i ożywia". 

 9. "Ja już nie boję się Boga, ale Go kocham: bo miłość precz wypędza bojaźń". 

 10. "Czego powinienem przestrzegać, aby podobać się Bogu?" Starzec mu odpowie-

dział: "Przestrzegaj tych moich nakazów: dokądkolwiek pójdziesz, zawsze miej Boga 

przed oczami; cokolwiek robisz czy mówisz, opieraj to na Piśmie Świętym; a gdziekol-

wiek raz już zamieszkasz, nie odchodź stamtąd łatwo. Tych trzech rzeczy przestrzegaj, a 

będziesz zbawiony". 


