
Ogłoszenia Parafialne 17.01.2016r. 

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

 Dziękujemy wszystkim, któ rzy przygótówali nasze wczórajsze spó-
tkanie kólędówó-nówóróczne dla grup i ruchó w działających w naszej pa-
rafii, dziękujemy wszystkim przybyłym za óbecnós c  i za budówanie s wią-
tecznej atmósfery wspó lnóty 

Od jutra zaczyna się Tydzien  Módlitw ó jednós c  chrzes cijan, któ ry 
zakón czy się 25 stycznia. Pamiętajmy takz e w naszej prywatnych módli-
twach ó tej intencji. 

Siostry Służebniczki zapraszają dzieci i młódziez  w sóbóty ó d 1400 
dó 1630 dó swójegó klasztóru.  

W piątek 29 stycznia o godz. 17.00 – odbędzie się przedstawienie bożo-

narodzeniowe w wykonaniu uczniów naszego Gimanzjum nr 10 w Chorzow-

skim Centrum Kultury. Bardzo serdecznie polecamy to wydarzenie. Wybierz-

my się do ChaCeku, Bilety w cenie tylko 5 zł są do nabycia w kancelarii para-

fialnej oraz w sekretariacie szkoły. 

W sobotę 30 stycznia o godz. godz. 16.00 – zapraszamy na bal karnawa-

łowy dla dzieci w krypcie naszego kościoła. Obowiązuje strój karnawałowy.  

Przypominamy o zmieniónych gódzinach urzędówania kancelarii 
parafialnej. Kancelaria jest czynna ód póniedziałku dó piątku ód gódz. 845 – 
1200; a popołudniu w póniedziałek, wtórek, czwartek ód gódz. 1630 – 1800. W 
sprawach pógrzebu óczywis cie takz e póza tymi gódzinami. 

Przypominamy także o naszej pielgrzymce dó Włóch w kwietniu. Są 
jeszcze wólne miejsca, szczegó ły w kancelarii i na strónie internetówej na-
szej parafii. 

W Starochorzowskim Centrum Kultury dzis  ó gódz. 1900 ódbędzie 
się Kóncert Uwielbienia. Grac  będzie J.E.G.O. band - wstęp wólny. 

Parafia św. Jadwigi zaprasza na Bal Karnawałowy,  który odbędzie się 

w  Domu Parafialnym przy ul. Chrobrego 17 w sobotę 6 lutego od godz. 2000. 

Zapewniają wodzireja, dobre jedzenie oraz zabawę do białego rana. Koszt 60 zł 

od osoby. Zapisy w kancelarii parafii św. Jadwigi. 

Dziękujemy za złożone dzis  ófiary na pótrzeby naszej s wiątyni. Po 

każdej Mszy św. można dziś wesprzeć kolędników misyjnych zbierających dat-

ki i ofiary na dzieci na misjach. Za tydzień kolekta na potrzeby parafii. Bó g Za-
płac  za kaz dą ófiarę. 

Na nowo rozpoczęty tydzien , niech nam wszystkim Bó g udziela swe-
gó błógósławien stwa.  

 
       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
17.01. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(J 2,1-12) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 II Niedziela Zwykła  

   W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zapro-

szono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka 

Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to 

moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do 

nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do 

nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś 

zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie 

wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wie-

dzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia 

najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre 

wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilej-

skiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie 

On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozo-

stali kilka dni. Oto Słowo Pańskie. 

Św. Agnieszka - 21 stycznia 

   Była jedną z wielu męczennic, zamordowanych w pierwszych wiekach 

chrześcijaństwa. Żyła w Rzymie, prawdopodobnie na przełomie III i IV wieku, 

w czasach cesarza Dioklecjana, choć niektóre przekazy podają, że 50 lat wcze-

śniej. Według tradycji, zginęła w wieku lat 12 lub 13, broniąc dziewictwa, któ-

re ślubowała Jezusowi Chrystusowi. Miało się to stać w 304 lub 305 roku. 

Niewiele więcej wiemy o jej życiu. Legendarne przekazy mówią, że była 

piękną córką bogatego Rzymianina. Odrzuciła propozycję małżeństwa, złożoną 

przez syna prefekta miasta, Semproniusza, mówiąc, że jest już poślubiona 

Chrystusowi. Semproniusz z zemsty kazał ją spalić na stosie. Ponieważ płomie-

nie się jej nie imały, ścięto ją mieczem.  Na obrazach malowano ją przeważnie 

z barankiem. Jedną z przyczyn było to, że zamęczono ją z powodu miłości do 

Chrystusa, a w sztuce starochrześcijańskiej bardzo często przedstawiano Zba-

wiciela jako baranka. Drugą przyczyną było... imię świętej. Łacińskie imię 

Agnes (Agnieszka) pochodziło z greckiego słowa hagné (czysta, dziewicza).  



II NIEDZIELA Zwykła 17 stycznia 2016.   

  700 Za † Henrykę Kowalczyka 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 int. Bogumiła Dyrdzik z okazji 85.rocznicy urodzin, z podzię-

kowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog.   Te Deum.  

1700 Za † Kazimierza Skowrońskiego.  

Poniedziałek  18 stycznia 2016. 

700 1. Za † Krystynę Becher od chrzestnej i Mieszkowskich. 

2. Za † Martę Paczkowską od rodzin: Eichner, Francik i Kołodziejczyk.  

800 O radość życia wiecznego dla † Adama Cekańskiego.  

1800 Za †† brata Tadeusza Mierzwę i mamę Zofię.  

Wtorek 19 stycznia 2016.  

700 1. Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za † Krystynę Becher od 

brata z rodziną. 

2. Za † męża Edmunda Olszewskiego oraz za †† z rodzin z obu stron.  

800 O szczęśliwy przebieg operacji wnuka Emilka.  

1800 Za † Mariana Grzesika w 30 dzień po śmierci od Polskiego Związku Niewidomych Koła 

Chorzów.  

Środa 20 stycznia 2016. 

700 1. Za † Krystynę Becher od siostrzenicy Ani. 

2. W intencji Aliny i Alfreda z okazji 52.rocz. ślubu, dziękując za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB dla małżonków, dzieci i wnuków.  

800 W pewnej intencji.  

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

- Za † Jana Szymańskiego od lokatorów z ul. Krasickiego 7; 

- Za † Henrykę Kowalczyk, członków Arcybractwa NSPJ od wspólnoty Arcybractwa 

oraz za †† panie: Gnutek, Markiewka, Dziewianowska i Lachcik.  

- Do Bożej Opatrzności w int. Eugeniusza Bernackiego z ok. 80. rocz. ur., z podz. za dar 

życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie. Te Deum  

Czwartek 21 stycznia 2016.  

700 1. Za † Krystynę Becher od siostrzenicy Iwony z mężem Grzegorzem i córką Lenką. 

2. Za  †† Stanisławę i Zygmunta Boś o radość życia wiecznego.  

800 O dary Ducha Świętego i pomoc w nauce oraz opiekę MB Nieustającej Pomocy dla 

Przemysława.  

1700 Za † Teodora Horaka w rocznicę śmierci i † żonę Martę.  

Piątek 22 stycznia 2016. 

700 Za †† rodziców Elfrydę i Gerarda Halenów, za †† Marię i Jerzego Sikora oraz za †† 

dziadków Juraszczyków.  

800 Z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie i opiekę Matki Boskiej na dalsze lata życia z okazji 83.rocznicy urodzin Jadwigi 

oraz szczęśliwy przebieg operacji dla męża. TE DEUM.  

1800 Za † męża Mariana Dastycha, jego rodziców Annę i Jerzego oraz za †† krewnych.  

Sobota 23 stycznia 2016. 

700 1. Za kleryka Pawła Nawrata w dniu urodzin, z podziękowaniem za dar życia i powoła-

nia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. oraz odkrywanie i pogłębienie 

każdego dnia powołania salezjańskiego. 

2. Za † Krystynę Becher od rodziny Bugaj.  

800 Za † ojca Stanisława Mierzwę na pamiątkę urodzin.  

1800 Za † Jana Polok w 1.rocznicę śmierci.  

III NIEDZIELA Zwykła 24 stycznia 2016.  

700 O łaskę zdrowia w intencji solenizantki oraz o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 

Matki Bożej dla całej rodziny.  

900 Za Parafian.  

1100 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata.  

1230 Za Kingę Nawrat w dniu urodzin, z podziękowaniem za dar życia i powołania, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas matury i podejmowania życio-

wych decyzji.  

1700 Za † męża Piotra Wolnego w rocznicę śmierci.  

 "Powierzmy się Bogu miłosiernemu i litościwemu" 

Pan jest "miłosierny": słowo to przywołuje postawę czułej troski, takiej jaką matka 

otacza swoje dziecko. Rzeczywiście hebrajskie słowo użyte w Biblii skłania nas do my-

śli o wnętrznościach, a także o łonie matczynym. Dlatego sugeruje ono obraz Boga, któ-

ry się wzrusza i okazuje nam swoje uczucia, jak matka, kiedy bierze w ramiona swoje 

dziecko, pragnąc jedynie je kochać, chronić, pomagać, gotowa oddać dla niego wszyst-

ko, nawet siebie samą. Ten piękny obraz podsuwa ten termin. Jest to zatem miłość, któ-

rą można określić, w dobrym sensie, jako poruszającą wnętrzności.  

Napisano także, że Pan jest "litościwy", w tym sensie, że okazuje łaskę, współczucie 

i w swojej wielkości pochyla się nad słabymi i ubogimi, zawsze gotów, by przyjąć, zro-

zumieć, przebaczyć. To jak ojciec z przypowieści o której mówi Ewangelia św. Łukasza 

(por. Łk 15,11-32): ojciec, który nie zamyka się w rozżaleniu, z powodu porzucenia 

przez młodszego syna, lecz przeciwnie stale na niego czeka, bo go zrodził, a następnie 

wybiega mu na spotkanie i obejmuje go, nie pozwala jemu nawet dokończyć wyznania 

winy, jakby przykrywał jemu usta - tak wielka jest miłość i radość z tego powodu, że go 

odnalazł. Potem idzie zawołać starszego syna, który jest oburzony i nie chce się cieszyć, 

syna, który zawsze był w domu, ale żyjąc bardziej jak sługa, niż syn, ale także i nad nim 

pochyla się ojciec, zaprasza go by wszedł, stara się otworzyć jego serce na miłość, aby 

nikt nie był wykluczony ze święta miłosierdzia. Miłosierdzie jest bowiem świętem. (…) 

Ten Bóg miłosierny jest wierny w swoim miłosierdziu. Święty Paweł mówi coś bar-

dzo pięknego: jeśli nie jesteś wobec Niego wierny, "On wiary dochowuje, bo nie może 

się zaprzeć siebie samego" (2 Tym 2,13). Wierność w miłosierdziu jest wręcz istotą Bo-

ga. Dlatego Bóg jest całkowicie i zawsze godny zaufania. Jest to obecność solidna i sta-

bilna. To jest pewność naszej wiary. Zatem w tym Jubileuszu Miłosierdzia powierzmy 

się Jemu całkowicie a doświadczymy radości bycia kochanymi przez tego "Boga miło-

siernego i litościwego, cierpliwego, bogatego w łaskę i wierność".   

                                                                         (Papież Franciszek, 13 01. 2016) 


