
Ogłoszenia Parafialne 20.12.2015r. 

Zapraszamy serdecznie dziś na godz. 1615 na modlitewne czuwanie Adwento-
we. Będziemy rozwaz ac  Słowo Boz e oraz ś piewac  pieś ni adwentowe. Jutro w po-
niedziałek śpotkanie Kręgu Biblijnego.  

Dzieci zapraszamy do środy na roraty. Uroczyste zakończenie RORAT bę-
dzie miało miejśce w ś więto ś w młodzianko w kto re przypada 28 grudnia w ponie-
działek.  

W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia - zatrośzczmy śię o chrześ cijan śki 
wymiar wieczerzy wigilijnej, pamiętajmy przy śtole o wśpo lnej modlitwie, łamaniu 
śię opłatkiem, rodzinnym kolędowaniu. Zachowajmy wśtrzemięz liwoś c  od pokar-
mo w mięśnych i od alkoholu. 

W piątek Uroczystość Bożego Narodzenia. Zapraszamy na Pasterkę 
o północy z czwartku na piątek. Przed Pasterką czuwanie modlitewne i śpektakl 
przygotowane przez młodziez  oazową. o 2330. 

W sobotę drugi dzień świąt - ś więto ś w. Szczepana pierwśzego męczennika. 
W przyszłą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny.  

Wzorem ubiegłego roku śerdecznie zapraśzamy dzieci, kto re grają na ro z nych 
inśtrumentach muzycznych na Mszę Św o godz. 1100. Spro bujemy wśpo lnie poko-
lędowac  przed naśzą śtajenką. Zachęcamy takz e muzykujących dorośłych parafian 
do przynieśienia ze śobą inśtrumento w na tę Mśzę ś w. W przyszłą niedzielę         
o 1615 zapraśzamy na radośne nieśzpory kolędowe, kto rym przewodniczyc  będzie 
naśza śchola. 

 
DODATKOWA OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  PRZED ŚWIĘTAMI: 
 

WTOREK    od 630   -  900   
    od 1700 - 1900,  

  ______________________________________________ 
ŚRODA    od 630   - 900   
     od 1700 - 2000, 

  ______________________________________________ 
CZWARTEK (w Wigilię) od 630   - 1300   

od 1500 - 1700. 
 
Odwiedziny kolędowe w śoboty i niedziele rozpoczynają śię o godz. 1430,         

a  w dni tygodnia od 1630. 
Dziękujemy za złożone dziś  ofiary na potrzeby naśzej parafii. Kolekta zbierana 

w czaśie Pasterki przeznaczona będzie na Funduśz Ochrony Z ycia, kolekta w II 
dzien  ś wiąt na Wydział Teologiczny. W przyśzłą niedzielę kolekta na potrzeby na-
śzego koś cioła. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury praśy religijnej. Dziśiejśzy numer Gościa Niedzielnego 
jeśt numerem ś wiątecznym, podwo jnym i kośztuje 7 zł. Jeśt juz  nowy numer Małe-
go Gościa. Polecamy takz e Głos Św. Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzien , na czaś bezpoś redniego przygotowania do ś wiąt 
Boz ego Narodzenia niech nam wśzyśtkim Bo g udziela śwego błogośławien śtwa.
                             

                                                                                                         Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
20.12. 2015 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 1,39-45) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

IV Niedziela Adwentu 

   W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 

miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej ło-

nie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogo-

sławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A 

skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos 

Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzie-

ciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 

słowa powiedziane Ci od Pana.  Oto Słowo Pańskie. 

Św. Siostra Faustyna o Adwencie i Bożym Narodzeniu 

   W czasie Adwentu obudziła się w duszy mojej tak wielka tęsknota za Bo-

giem. Duch mój rwał się do Boga całą swą mocą, jaką ma w swoim jestestwie. 

W tym czasie Pan udzielił mi wiele światła poznania Jego przymiotów. 

   Pierwszym przymiotem, jaki mi Pan dał poznać - to Jego świętość. Świętość 

ta jest tak wielka, że drżą przed Nim wszystkie Potęgi i Moce. Duchy czyste 

zasłaniają swoje oblicze i pogrążają się w nieustannej adoracji, a jeden ich tyl-

ko wyraz największej czci, to jest: Święty... Świętość Boga rozlana jest na Ko-

ściół Boży i na każdą w nim żyjącą duszę, jednak nie w równym sobie stopniu. 

Są dusze na wskroś przebóstwione, a są też dusze zaledwie żyjące. 

Drugie poznanie, [którego] udzielił mi Pan - to jest Jego sprawiedliwość. 

Sprawiedliwość Jego jest tak wielka i przenikliwa, że sięga w głąb istotnej rze-

czy i wszystko wobec Niego staje w obnażonej prawdzie, i nic się ostać by nie 

mogło. Trzecim przymiotem - jest miłość i miłosierdzie. I zrozumiałam, że naj-

większym przymiotem jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworzenie ze 

Stwórcą. Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Sło-

wa, w Jego odkupieniu, i tu poznałam, że ten przymiot jest największy w Bogu. 

(Dzienniczek, 180). Dwa dni przed Świętami czytano w refektarzu te słowa: 

„Jutro narodzenie Jezusa Chrystusa wedle ciała". W tych słowach duszę moją 

przeszyło światło i miłość Boża, głębiej poznałam tajemnicę Wcielenia. Jak 

wielkie miłosierdzie Boże zawiera się w tajemnicy wcielenia Syna Bożego.  

(Dzienniczek, 1433). 



IV NIEDZIELA Adwentu 20 grudnia 2015.   

  700 Za † Jerzego Piechockiego od żony i syna.  

 900 Za Parafian.  

1100 Za † Marię Piątek w 30 dzień po śmierci.  

1230 1. W intencji Doroty Cebulskiej z okazji 80.rocznicy urodzin z podziękowaniem Bogu 

za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i rodziny. 

2. Z okazji 18. rocznicy urodzin Dominika Świetlika z podziękowaniem za dar życia, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego na czas matury i 

dalszej drogi życia.                                                                                    TE DEUM  

1700 Za †† rodziców Janinę i Witolda Kempków oraz męża Ryszarda w kolejną rocznicę 

śmierci.  

Poniedziałek  21 grudnia 2015. 

700 Za †† rodziców Stanisławę w 8. r. śmierci i Antoniego, braci Henryka i Jana oraz Halinę 

Głusińskich, Anielę Gapys.  

800  

1800 Za † Tadeusza.  

Wtorek 22 grudnia 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz o nowe powołania ka-

płańskie i zakonne.  
800  

1800 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów oraz braci Tadeusza i Stanisława.  

Środa 23 grudnia 2015. 

700 Za misjonarzy i misjonarki.  

800 Za † Grzegorza Adamoszka w 1. rocznicę śmierci od żony z synem i kolegów z pracy.  

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

- Za †† Marię Kazimierczak, Bogusława Kaczyńskiego oraz Józefa Nabiałek.  

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

Czwartek 24 grudnia 2015. Wigilia 

700 Do Bożej Opatrzności z ok. 50. rocz. ślubu Leszka i Wandy Tarnotów, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB.     TE DEUM.  

800  

2400 PASTERKA ZA PARAFIAN.  

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Piątek 25 grudnia 2015. 

700 Za Parafian.  

900 Do Dzieciątka Jezus z okazji 75. rocznicy urodzin Heriberta Irek, z podziękowaniem za 

dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Boskiej na dalsze 

lata życia. TE DEUM.  
1100 Do Dzieciątka Jezus z ok. 1.rocznicy urodzin Elenki Wojtas o Boże błog. i zdrowie.  

1230 Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej z okazji kolejnej rocznicy uro-

dzin wnuczki Anny Fennig oraz dla synów Aleksandra i Leonarda, męża Torstena i bab-

ci Marianny.  
1700 Do Dzieciątka Jezus z okazji 18.rocznicy urodzin Szymona, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i mądrość w wyborze drogi życia. .                                            TE DEUM.  

Święto św. Szczepana - Sobota 26 grudnia 2015. 

700 W intencji Beaty Adamskiej z okazji 55. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar 

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

900 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla mamy Heleny z okazji urodzin i 

radość życia wiecznego dla † taty Jana.  

1100 Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Bronisławy i Zdzi-

sława z okazji rocznicy ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha 

Świętego dla całej rodziny.   

1230 Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w intencji 

Bernarda i Wandy Michalików z okazji 55. rocznicy ślubu oraz o silną wiarę i światło 

Ducha Świętego dla dzieci z rodzinami.                                                 TE DEUM  

1700 Za † męża Józefa Mandzika.  

 NIEDZIELA 27 grudnia 2015.  

700 Za †† rodziców: Józefę w kolejną rocznicę śmierci i Marcina Tomczaków oraz za †† z 

rodziny Maćkowskich.  
900 Do Bożej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Teresy Jagusiak z podziękowaniem 

za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 

dla całej rodziny.  
1100 Za † Jana w 13. rocznicę śmierci, †† rodziców Leokadię i Tadeusza oraz Wandę i Włady-

sława.  
1230 1.CHRZTY: Maciej Kurzeja 

2. Do Bożej Opatrzności z okazji 80. rocznicy urodzin Elżbiety Klosy z podziękowaniem 

za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 

dla całej rodziny (odprawia ks. Paweł Grządziel)  

1700 Za †† rodziców Józefę i Stanisława, teścia Tomasza i †† z rodzin: Adamek, Gaudyn,  

Pozierak i Decowski.  

W swoim „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna pisała – pragnę przygotować 

swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się 

z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znala-

zła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym 

postanowieniu (Dzienniczek, 1398). Niech to będzie czas wyrabiania wrażliwo-

ści na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna 

przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego 

przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o 

narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.  

Kiedy się przebudzę, chwilę wielbię Trójcę Świętą i dziękuję, że raczyła mi 

darować jeszcze jeden dzień - że jeszcze raz się powtórzy we mnie tajemnica 

Wcielenia Syna Twojego, że jeszcze raz w oczach moich powtórzy się bolesna 

męka Twoja. Wtenczas staram się ułatwić Jezusowi, aby przeszedł przeze mnie 

do dusz innych. Z Jezusem idę wszędzie, obecność Jego towarzyszy mi wszędzie. 

(Dzienniczek, 486) 


