
Ogłoszenia Parafialne 20.11.2016r. 

 
Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Zapraszamy 

na uroczyste Nieszpory o godz. 1630, w czasie których będziemy Bogu 
dziękowali za kończące się dziś: Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia i II 
Synod Naszej Archidiecezji.  

Wtorek to 22 dzień listopada, serdecznie zapraszamy czcicieli św. 
Rity na Mszę św wieczorną o godz. 1800 oraz na nabożeństwo z ucało-
waniem relikwii św. Rity. Prośby i podziękowania do św. Rity tymcza-
sowo proszę wrzucać tam gdzie prośby do Matki Bożej Nieustającej po-
mocy, można złożyć w zakrystii, kancelarii, lub przesłać drogą mailo-
wą. Zostaną one odczytane podczas wtorkowego nabożeństwa.   

W czwartek na Mszy s w. szkolnej godz. 1700, za wstawiennictwem s w. 
Tarsycjusza patrona ministranto w będziemy dziękowali Bogu za wszystkich 
członko w naszej słuz by liturgicznej. Zapraszamy serdecznie na tę Mszę s w. 
takz e rodzico w i najbliz szych naszych ministranto w i lektoro w. Po Mszy s w 
spotkanie przy stole. Serdecznie zachęcamy do grona ministranto w, lekto-
ro w i kantoro w takz e nowych kandydato w. 

Serdecznie zapraszamy na wspo lny, darmowy wyjazd do Izby Błogo-
sławionego  Ks. Józefa Czempiela do Chorzowa Batorego w czwartek 24 
listopada o godz. 1800. Zapisy w kancelarii i zakrystii. Są jeszcze wolne miej-
sca.  Siostry Służebniczki zapraszają na spotkanie dzieci i młodzież w sobotę od 

1400 do 1630. 

Za tydzień w I Niedzielę Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgicz-
ny. Tradycyjnie I Niedziela Adwentu jest Niedzielą trzeźwości. Juz  dzis  
zapraszamy na Raraty. Dla dzieci na Mszach s w. wieczornych, a dla doro-
słych o 700 rano.  

Od przyszłej niedzieli pod cho rem będzie moz na nabyc  s wiece wigilijne    
i opłatki. Docho d ze sprzedaz y przeznaczony jest na Caritas.  W zakrystii        
i   w kancelarii moz na kupic  lampiony roratnie w cenie 20 zł. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia, z e 26 listopada na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 1. Przy ul. Dąbrowskiego 41 odbędzie się Chorzowski Dzien  
Promocji Zdrowia. Szczego ły na afiszu. 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby archidiecezji. Za ty-
dzien  kolekta na potrzeby parafii, na pokrycie biez ących rachunko w. Bo g-
Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyjne 
Drogi. Jest „Głos Św. Antoniego”.    

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.   

 
                                                                                                         Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
20.11. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 23,35-43) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

   Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady 

drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest 

Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do 

Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw 

sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 

To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał 

Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc 

go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 

przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale 

On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze 

Mną będziesz w raju.  Oto Słowo Pańskie. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

   Święto powstało w bardzo trudnym czasie dla Europy i Kościoła. Dobiegła 

końca pierwsza wojna światowa, która przyniosła wielkie zniszczenia, zburzyła 

dotychczasowy porządek polityczny i społeczny. W Rosji budowano pierwsze, 

całkowicie ateistyczne państwo, w innych zaś krajach narastała coraz bardziej 

widziana sekularyzacja. W tej duchowej sytuacji papież chciał przypomnieć o 

panowaniu Chrystusa nad ludźmi i nad instytucjami. Święto Chrystusa Króla 

zostało wprowadzone 1925 roku, czyli w 1600. rocznicę Soboru w Nicei. Na 

tym Soborze starożytny Kościół potwierdził równość Jezusa z Bogiem Ojcem. 

Dobrze znamy słowa wyznania wiary: (Chrystus) z Ojca jest zrodzony przed 

wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Bo-

ga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego 

wszystko się stało. Na równości Chrystusa z Ojcem opiera się Jego królewska 

władza. W rocznicę tego wielkiego Soboru ówczesny Kościół przeżywał Rok 

Święty, nowe święto stawało się pamiątką tych obchodów. Na obchód święta 

Chrystusa Króla papież wyznaczył ostatnią niedzielę października i w ten spo-

sób związał je z uroczystością Wszystkich Świętych, chcąc, aby na ziemi roz-

brzmiewała chwała Chrystusa podobna do tej w niebie. Święto promieniowało 

też na dzień modlitwy za zmarłych, którzy w czyśćcu oczekują na wejście do 

chwały nieba. W święto należało odmówić Akt poświęcenia Sercu Pana Jezusa. 

W posoborowym kalendarzu liturgicznym święto Chrystusa Króla otrzymało 

nową treść oraz nową datę. Obecnie obchodzimy uroczystość Chrystusa, Króla 

Wszechświata.  



 Uroczystość Chrystusa Króla 20 listopada 2016. 

700 Za Parafian.  

900 Z okazji święta Patronalnego św. Cecylii w intencji Chóru Parafialnego Seraf.  

1100 
Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny Ruth z okazji 70. urodzin oraz wnuka Denisa 

Knapika z okazji 9. urodzin z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdro-

wie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.                                                     TE DEUM.  

1230 

1. W intencji Katarzyny Kucharskiej z okazji 70. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błog. 

zdrowie, potrzebne łaski, opiekę MB, św. Antoniego i św. Rity.              TE DEUM. 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Kowalik z okazji 70. rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za dar życia i odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę 

M.B. Nieustającej Pomocy na dalsze lata.                                                 TE DEUM.  

1700 Za †† rodziców Łucję i Karola Kuciów w kolejną rocznicę śmierci.  

Poniedziałek 21 listopada 2016. 

700 Za † Reginę Mańkę od sąsiadów z ul. Poniatowskiego 24  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji Hildegardy Gazdy z okazji 75. rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej, 

św. Antoniego o św. Rity.                                                                      TE DEUM. 

1800 Za †† siostrę Krystynę Henek w rocz. śmierci, rodziców, brata i bratową oraz †† z rodzi-

ny Skiba i Podsiadło.  

Wtorek  22 Listopada 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † męża Henryka jako 

pamiątka urodzin.  

800 Za † Mieczysława Wylężka od lokatorów z ul. Różanej 2.  

1800 1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

2.W intencji naszego organisty Bolesława Dullek, o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i wstawiennictwo świętych, w szczególności św. Antoniego i św. Cecylii 

oraz za †† organistów naszej parafii: Alojzego Godzieka, Tadeusza Klonowskiego, Paw-

ła Morgałę, Tadeusza Tomysa i Klaudiusza Króliczka.  

Środa 23 listopada 2016.  

700 Za †† Siostry Służebniczki.  

800 Za †† braci Andrzeja i Bolesława Burek.  

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

podziękowań; 

- Za † Elżbietę Świerczyńską w 15. rocznicę śmierci; 

- Za † Halinę Tomas w 30. dzień po śmierci; 

- Za † Bonifacego Bączkiewicza od lokatorów z ul. Różanej 16/12; 

- Za † Elżbietę Kostkę w 1. rocznicę śmierci.  

Czwartek 24 listopada 2016. 

700 Za †† rodziców Marię i Franciszka, brata Brunona, siostrę Agnieszkę, rodziców chrzest-

nych, pokrewieństwo, kapłanów i siostry zakonne, poległych górników, kolegów i dusze 

w czyśćcu cierpiące.  

800 1. Do Opatrzności Bożej za wnuka Franciszka Knapika z podziękowaniem za szczęśliwe 

narodzenie, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Anioła Stróża i św. Franciszka.  

2. Za †† z rodziny Bonikowskich i Gwiżdżów.  

1700 Ministranci.  

Piątek 25 listopada 2016. 

700 Z okazji urodzin syna Wiesława Dziurskiego z okazji 58 rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za dar życia, z prośba o Boże błog. opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.  

800 1. Za † Mariana Gladisa od lokatorów z ul. Kopernika 4, 4a i Sobieskiego 22. 

2.  

1800 1. Za †† mamę Janinę Sieczkowską w kolejną rocznicę śmierci, jej mężów i rodziców z 

obu stron. 

2. Za † Kazimierę Kuc w 8. rocznicę śmierci i †† z rodziny.  

Sobota 26 listopada 2016. 

700 Za Parafian.  

800 1. Za †† rodziców Zdzisławę i Mieczysława Mądrych. 

2. Do Opatrzności Bożej w int. Henryka Blaszki z ok 80 urodzin o boże błog. i opiekę 

Matki Bożej. Te Deum  

1800 Za †† rodziców Irenę i Feliksa Przedlackich oraz babcię Marię.  

I Niedziela Adwentu 27 listopada  2016. 

700 O radość życia wiecznego dla † mamy Róży Wypiór.  

900 Za † Marię Piątek w 1. rocznicę śmierci.  

1100 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka, Józefa Jurczyków, Lu-

dwikę Kozaczkę, Czesława Stanka, Marię i Krzysztofa Szewerów, Genowefę i Piotra 

Wyderków, Antoniego i Dariusza Kudełko.  

1230 CHRZTY: Julia Aniol, Jakub Iwon      

1700 Za † Gabrielę Brzeziecką w kolejną rocznicę śmierci.  

   Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana  

 

   Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju 

ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z 

tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas 

prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stoją-

cych przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwiel-

bienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi 

naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze 

grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. 

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończo-

ne Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłu-

szeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój 

Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła 

i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze ży-

cie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, 

króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zba-

wienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe 

Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo 

sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.  


