
Ogłoszenia Parafialne 18.12.2016r. 

Zapraszamy serdecznie dziś na godz. 1630 na Nieszpory, a o godz. 1800 
na koncert adwentowy „RORATY JAZZOWE”.  

Jutro w poniedziałek o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.  
Zapraszamy na ostatni tydzień z roratami. Uroczyste zakończenie 

RORAT dla dzieci będzie miało miejsce w s więto s w młodzianko w kto re 
przypada 28 grudnia w s rodę.  

Najbliższy czwartek to 22 dzień miesiąca – serdecznie zapraszamy 
czcicieli św. Rity na godz. 1800, na  Mszę św. w ich intencji i na nabożeń-
stwo z ucałowaniem relikwii. 

W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia - zatroszczmy się o chrzes cijan ski 
wymiar wieczerzy wigilijnej, pamiętajmy przy stole o wspo lnej modlitwie, 
łamaniu się opłatkiem, rodzinnym kolędowaniu. Zachowajmy wstrzemięz li-
wos c  od pokarmo w mięsnych i od alkoholu. 

W przyszłą niedzielę Uroczystość Bożego Narodzenia. Zapraszamy 
na Pasterkę o północy z soboty na niedzielę. Przed Pasterką czuwanie 
modlitewne i spektakl przygotowane przez młodziez  oazową o godz. 2315. 

W przyszły poniedziałek drugi dzień świąt - s więto s w. Szczepana 
pierwszego męczennika. 

 
DODATKOWA OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  PRZED ŚWIĘTAMI: 
 

Czwartek    od 630   -  900   
    od 1700 - 1900,  

  ______________________________________________ 
Piątek    od 630   - 900   
     od 1700 - 2000, 

  ______________________________________________ 
Sobotę (w Wigilię) od 630   - 1300   

od 1500 - 1700. 
 
Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby naszej parafii. Kolekta 

zbierana w czasie Pasterki przeznaczona będzie na Fundusz Ochrony Z ycia, 
kolekta w II dzien  s wiąt na Wydział Teologiczny. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

W kancelarii są do nabycia bilety na BETLEJEM W SPODKU, które bę-
dzie miało miejsce 29 grudnia br. Bilety w cenie: od 40 do 80 zł.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej Gość Niedzielny, Mały Gość jest tak-
z e Głos Św. Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzien , na czas bezpos redniego przygotowania do 
s wiąt Boz ego Narodzenia niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosła-
wien stwa.  

                                                                                                     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
18.12. 2016 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 1,18-24) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

IV Niedziela Adwentu  

   Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, 

z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą 

Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie 

chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy po-

wziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Da-

wida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 

Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Je-

zus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby 

się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie 

i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbu-

dziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją 

Małżonkę do siebie.  Oto Słowo Pańskie. 

Św. Józef 
 

   Centralną postacią dzisiejszej Ewangelii jest św. Józef, mąż Maryi i opiekun 

Jezusa na ziemi. Pismo Święte niewiele o nim mówi. Ewangelie nie odnotowały 

żadnego słowa, które wypowiedział, dlatego też często nazywany jest milczą-

cym świętym.  To jednak, co wiemy o św. Józefie, pozwala mówić o nim jako o 

Bożym człowieku. Przede wszystkim ufał Bogu i w tym może być dla każdego 

wzorem do naśladowania.  

   Święty Józef wierzył słowom, które kierował do niego Bóg we śnie za pośred-

nictwem anioła. Kto z nas zaufałby temu, co usłyszy we śnie? Jednak doświad-

czenie Józefa musiało być tak mocnym i autentycznym przeżyciem, że nie zba-

gatelizował go.  

   Również do nas Bóg zazwyczaj nie mówi bezpośrednio. Posługuje się innymi 

osobami, a także różnymi sytuacjami i wydarzeniami. Nie zauważamy tego od 

razu, często nie potrafimy rozpoznać głosu Boga w natłoku informacji. Ale mi-

mo to Bóg nadal do nas przemawia. Chce, byśmy Go zauważyli we współcze-

snym, głośnym świecie i poszli za Jego głosem. Bo tylko On może nas zapro-

wadzić tam, gdzie jest wieczne szczęście.  

   Święty Józef doskonale usłyszał to wołanie i został zaprowadzony do wiekui-

stej radości. Spotkał go tu, na ziemi, wielki zaszczyt – został opiekunem wcielo-

nego Boga.  



 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 opie-

kę 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 Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny. 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Jadwigi i Joachima Pawelczyków z okazji 55. rocz-

nicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opie-

kę Matki Bożej na dalsze lata życia dla jubilatów i całej rodziny.            TE DEUM.  

1700 
Za † Irenę Wilczek w kolejną rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Wilczek i Pietrusz-

ka.  

Poniedziałek 19 grudnia 2016. 

700 W intencji Karola o dar żywej wiary.  

800 Za †† rodziców Janinę i Aleksandra Kowalczyków, Helenę i Stanisława Janików oraz †† 

z rodziny.  

1800 Za † męża Tadeusza.  

Wtorek  20 grudnia 2016. 

700 1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.  

2. Za †† rodziców Józefa i Magdalenę Potkowów, Pawła i Felicję Knopików,brata Stefa-

na i dusze w czyśćcu.  

800 Za Parafian.  

1800 Za †† rodziców Martę i Rajmunda Mrowców w rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Mro-

wiec, Szatanek, Bednarek, Fojcik, Kozik, Pańczyk i Szulczyk.  

Środa 21 grudnia 2016.  

700 1. W intencji Kingi o dar rozeznania drogi życiowej i dar mądrości na czas egzaminów. 

2. W intencji Gabrieli i Józefa Potkowów o Boże błogosławieństwo w rodzinie i szczę-

śliwą podróż.  

800 Za † siostrę Marię Aspazję Guzy.  

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

dziękowań; 

- Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów oraz braci Tadeusza i Stanisława;    - Za 

† dziadka Jana i †† z rodziny Rzyczek;   - Za † Irenę Pająk, †† z rodziny i † Elżbietę 

Krawczyk;   - Za †† rodziców Gertrudę i Józefa Bazanów oraz Rozynę i Stanisława Pie-

cuchów;   - Za † koleżankę Jolantę Ronikier – Kosiec.  

Czwartek 22 grudnia 2016.  

700 W intencji Pawła o dar rozeznania drogi życiowej i dobrą pracę.  

800 Za † babcię Janinę Kałużę w pamiątkę urodzin.  

1700 Za † Adama Packa - od lokatorów z Pl. Matejki 2.  

1800 Ku czci św. Rity w int. czcicieli.  

Piątek 23 grudnia 2016. 

700 W intencji Krzysztofa o łaskę wiary, opiekę Matki Bożej i uwolnienie z nałogu.  

800 Za † męża i tatę Grzegorza Adamoszka w 2. rocznicę śmierci.  

1800 W intencji chrzestnej Anieli Zając z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski.  

Sobota - Wigilia 24 grudnia 2016. 

700 O bezpieczną podróż dla podróżujących na wspólne spotkania przy wigilijnym stole oraz 

o ulgę w znoszeniu cierpienia dla chorych tercjarek św. Franciszka z Asyżu.  

800 W intencji misji świętych, a szczególnie za misje na Ukrainie z ks. Andrzejem, w Ban-

gladeszu z ks. Pawłem, w Boliwii z o. Adalbertem i w Irlandii z ks. Łukaszem.  

2400 PASTERKA ZA PARAFIAN.  

Niedziela - Uroczystość Bożego Narodzenia 25 grudnia  2016. 

700 Do Opatrzności Bożej w int rodziny Żak z podziękowaniem za opiekę i z prośbą o Boże 

błog. o i dary Ducha Św.  

900  

1100 Z okazji urodzin mamy Heleny Bołoz z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę oraz o radość życia wiecznego dla taty Jana.  

1230 Do Bożej Opatrzności z okazji 50. rocznicy ślubu Marianny i Tadeusza Gandziarow-

skich  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog, zdrowie, opiekę 

Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM.  

1700 Z okazji urodzin wnuczki Anny Fening z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błog. zdrowie, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej dla solenizantki i 

męża Torstena, oraz prawnuków Aleksandra, Leonarda i babci Marianny Brodziak.  

Wigilia Bożego Narodzenia 
 

   Święta Siostra Faustyna opisała w „Dzienniczku” kilka Wigilii. W czasie ostatniej, 

którą przeżywała w 1937 roku w Krakowie, napisała: Przed wieczerzą weszłam na 

chwilę do kaplicy, aby się podzielić w duchu opłatkiem z osobami kochającymi i drogi-

mi dla serca, a jednak z daleka. Najpierw pogrążyłam się w głębokiej modlitwie i prosi-

łam Pana o łaski dla nich, a później dla każdej szczególnie. Jezus dał mi poznać, jak 

bardzo mu się to podoba, a duszę moją napełniła jeszcze większa radość, że Bóg kocha 

szczególnie tych, których my kochamy. Kiedy weszłam do refektarza, podczas czytania 

cała moja istota została pogrążona w Bogu. Wewnętrznie widziałam spojrzenie Boga na 

nas z wielkim upodobaniem. Pozostałam sam na sam z Ojcem Niebieskim. W tej to 

chwili poznałam głębiej trzy Boskie Osoby, które całą wieczność kontemplować będzie-

my, a po milionach lat poznamy, żeśmy dopiero zaczęli swoją kontemplację. O, jak wiel-

kie jest miłosierdzie Boże, że dopuszcza człowieka do takiego wielkiego udziału w swym 

Boskim szczęściu, ale zarazem, jak wielki ból przenika me serce, że wiele dusz wzgar-

dziło tym szczęściem (Dz. 1438-1439). Niech Bóg znajdzie miejsce w każdym domu, 

przy każdym wigilijnym stole i w każdym ludzkim sercu! Bo tylko w Nim, w Jego mi-

łosierdziu świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!  


