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Dobiegł do końca czas odwiedzin kolędowych. Dziękujemy wszyst-

kim którzy przyjęli kapłana w swoim domu, za wspólną modlitwę, za 
złożone przy tej okazji ofiary.  

Wszystkie domy, mieszkania i mieszkających w nich Parafian bę-
dziemy Bogu polecali we wspólnej modlitwie przez wstawiennictwo 
św. Rity w niedzielę 22 stycznia o godz. 1700. W przyszłą niedzielę nie 
będzie nieszporo w. Pros by i podziękowania do s w. Rity prosimy składać  
tam, gdzie pros by do Matki Boz ej Nieustająćej Pomoćy. Moz na je złoz yć  ro w-
niez  w zakrystii, kanćelarii lub przesłać  mailowo.  

Zapraszamy dziś do naszego kościoła na koncert kolęd 
w wykonaniu trzech chórów: Chór Cantate przy parafii Ewangelicko-
Augsburskiej; Chóru Gwiazda przy Parafii Marii Magdaleny w Chorzo-
wie i naszego chóru Seraf. Koncert o godz. 1615.  

We wtorek po Mszy św. wiećzornej Odnowa w Dućhu Ś w. zaprasza do 
wspo lnej modlitwy przed Najs więtszym Śakramentem.  

W tym tygodniu  rozpoćzyna się Tydzien  Modlitw ok Jednos ć  Chrzes ći-
jan, kto ry będzie trwał od 18 do 25 styćznia.  

Już dziś zapraszamy na piątą rodzinną adoracja przy żłóbku 

„Pożegnanie z kolędą” .W sobotę, 28 stycznia 2017, o godzinie 1700 zapraszamy 

wszystkich parafian oraz gości, członków wszystkich ruchów i grup parafial-

nych, dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze, aby wspólnie jako jedna wiel-

ka „rodzina parafialna” spotkać się i pośpiewać tradycyjne polskie kolędy.  

Przypominamy o naszej pielgrzymce do Ziemi Świętej w kwietniu. 
Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej naszej parafii, a spo-
tkanie organizacyjne dla pielgrzymów odbędzie się 1 lutego o godz. 
1900. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na Wyz sze Ś ląskie Śeminarium Du-
ćhowne w Katowićaćh. Za tydzień kolekta na potrzeby parafii. Bo g Zapłać  za 
kaz dą ofiarę. 

Zachęcam do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, Mały Gość 
Niedzielny, Misyjne Drogi, jest jeszćze do nabyćia terminarz katolićki (ćena 
10 zł). 

Rozpoczynają się ferie zimowe, wszystkim, którzy będą mieli wolne 
życzymy błogosławionego wypoczynku. W naszej świątyni podczas fe-
rii zimowych rano nie sprawujemy Mszy św. o godz. 800. 

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

 
         

                                                                                           Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
15.01. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 1,29-34) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela  Zwykła 

    Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyj-

dzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja 

Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się 

objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębi-

ca zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, 

który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym 

ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci 

Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.  

Oto Słowo Boże. 

KOMENTARZ    
 

Słowa Jana Chrzciciela wyrażają wielkie prawdy teologiczne: ogłaszają Jezusa 

jako Tego, który „gładzi grzechy świata” (J 1, 29), czyli Tego, który przyszedł 

do nas, aby zniszczyć sam korzeń grzechu, a tym samym uczynić nas prawdzi-

wie wolnymi. W obliczu poważnych problemów, przed którymi stoi nasze spo-

łeczeństwo, człowiek pokazuje całą swoją niezdolność do ich rozwiązania; ale 

nie dlatego, że przekraczają możliwości jego inteligencji, lecz dlatego, że te 

problemy rodzą się z grzechu, który jest w nim. To przez grzech, mówi święty 

Paweł, śmierć weszła w życie człowieka, a z nią każde inne zło. Dlatego Chry-

stus jako jedyny może uratować świat; tylko On jest w stanie usunąć z serca 

człowieka korzeń wszelkiego zła, czyli grzech. On jest naprawdę naszym Zba-

wicielem, jedynym Zbawicielem. Jak wielka radość i pocieszenie wprowadzają 

do naszego serca słowa Jana Chrzciciela!  

 

OTO BARANEK BOŻY 

 

Te godne podziwu słowa św. Jana przypominają nam kolejną wzniosłą rzeczy-

wistość: wielka tajemnica Eucharystii, w którym Boży Baranek nadal ofiarowu-

je się na ołtarzu za nasze grzechy, zbrodnie i zdrady. Te słowa, są dobrze znane 

wszystkim katolikom; powtarzamy je za każdym razem ze wzruszonym sercem 

przed Komunią Eucharystyczną, kiedy kapłan ukazuje ludziom Święta Hostię 

zawierającą Ciało Jezusa. Dzięki nim możemy odnowić nasze wyznanie wiary, 

wyraźnie uznając w Jezusie Baranka Bożego, Zbawiciela świata i Źródło Życia. 



II Niedziela Zwykła - 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 błog., zdrowie, opiekę MB dla solenizantki i całej rodziny.  

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

Poniedziałek 16 stycznia 2017. 

700 Za Parafian.  

1800 Za †† mamę Łucję w 20. rocznicę śmierci, ojca Antoniego i siostrę Marię.  

Wtorek  17 stycznia 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † siostrę Marię, szwa-

grów Jerzego i Krzysztofa oraz bratową Małgorzatę.  

1800 Za † brata Henryka Sławińskiego i rodziców Agnieszkę i Leona.  

Środa 18 stycznia 2017.  

700 Za †† Janinę Jussel w 2. r. śmierci, męża Henryka oraz pokrewieństwo z obu stron  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w int. próśb i podziękowań; 

- Do Opatrzności Bożej w int. Magdaleny Tomys z okazji 80. r. urodzin, z podziękowa-

niem za dar życia, opiekę Bożą i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę 

MB Nieustającej Pomocy na dalsze lata życia dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM  

Czwartek 19 stycznia 2017.  

700 Za †† Anielę Jaromin i babcię Katarzynę.  

1700 W intencji Pawła Nawrata w dniu urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i rozeznanie powołania.  

Piątek 20 stycznia 2017. 

700 Za †† Teodora Horaka w kolejną rocznicę śmierci i żonę Martę oraz rodzeństwo.  

1800 Za † Jerzego Cylla w 5. rocznicę śmierci, †† z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota 21 stycznia 2017. 

700 Za †† rodziców i dziadków Elfrydę i Gerarda Halenów, Marię i Jerzego Sikora, Annę i 

Leopolda Juraszczyków.  

1800 Za †† rodziców Władysławę i Jana Kubiaków.  

III Niedziela Zwykła - 22 stycznia. 

700 Za †† męża Edwarda Trelę w 1. r. śmierci, córkę Zofię, syna Rafała, †† rodziców i braci.  

900 Do Opatrzności Bożej w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Bartłomieja Gagata z okazji 18. rocznicy urodzin, z 

podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Du-

cha Świętego i opiekę Matki Bożej.  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary Klein z okazji 70. rocznicy urodzin, z podzię-

kowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla soleni-

zantki i całej rodziny.                                                                           TE DEUM  

1700 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji czcicieli, oraz próśb i podziękowań, zwłaszcza 

tych wszystkich którzy przyjęli tegoroczne odwiedziny kolędowe.  

   TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 
 
   W 1964 r. Sobór Watykański II wydał dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż 

sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki 

Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja "Wiara i porządek" oraz Sekretariat ds. Promo-

wania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan) rozpo-

czynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.  

   Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia - aby kończył 

się pamiątką nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. 

Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u 

bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.  

   Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad skłóceniem swoich dzieci i dążył za wszelką 

cenę do ich pojednania w Jezusie Chrystusie. Szedł także na daleko idące ustępstwa. I 

tak np. Kościołom Wschodnim przyłączonym zostawił własny obrządek i język litur-

giczny, własny kalendarz, a nawet własne ustawodawstwo. W historii ruchów ekume-

nicznych odróżnić możemy trzy etapy: wiek III i IV, gdy stała się aktualna sprawa po-

wrotu do Kościoła tych, którzy od niego odpadli z obawy prześladowań (tzw. lapsi); 

wiek XII-XV to próby pozyskania dla jedności prawosławia; i współczesne kierunki, 

dążące ku zjednoczeniu rodziny chrześcijańskiej.  

   Obecnie Światowa Rada Kościołów skupia 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich. 

Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bardzo żywo toczy się dialog pomiędzy po-

szczególnymi Kościołami. Utworzone zostały komisje dla rozważenia problemów, któ-

re łączą i które dzielą braci odłączonych od Kościoła. W duchu miłości, cierpliwie pro-

wadzi się teologiczne poszukiwanie do uzgodnienia poglądów.  

MODLITWA JEZUSA O JEDNOŚĆ UCZNIÓW 

 (J 17, 20-26) 
 

  

   Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć 

we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, 

aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także 

chwałę8, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno 

stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat 

poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Oj-

cze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby 

widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem 

świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i 

oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę obja-

wiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».   


