
Ogłoszenia Parafialne 21.01.2018r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory kolędowe o godz. 1630. 
 

Dobiegł do końca czas odwiedzin kolędowych. Jutro ostatnie kolę-
dy. Dziękujemy wszystkim którzy przyjęli kapłana w swoim domu, za 
wspo lną modlitwę, za zgłoszone uwagi, za złoz one przy tej okazji ofiary. 
Przypominamy o moz liwos ci zamo wienia tzw. kolędy dodatkowej, dla tych 
kto rzy nie mogli przez yc  kolędy w zaproponowanym przez nas terminie. 
Kolęda dodatkowa w sobotę 27 stycznia od godz. 1430. 

 

Wszystkie domy, mieszkania i mieszkających w nich Parafian bę-
dziemy Bogu polecali we wspo lnej modlitwie, po feriach,  przez wstawien-
nictwo s w. Rity w czwartek 22 lutego o godz. 1800.  

 

Jutro przypada 22 dzień miesiąca – serdecznie zapraszamy czcicie-
li św. Rity na godz. 1800, na  Mszę św. w ich intencji i na nabożeństwo z 
ucałowaniem relikwii.  

 

Zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu we wtorek po 
wieczornej Mszy s w, w czwartek od godz. 1530 do1630, w piątek o godz. 2000 
i w sobotę od 1700. 

 

Od soboty 27 do poniedziałku 29 stycznia w naszym kościele swo-
ją sesję charyzmatyczną przeżywać będzie Diecezjalna Wspólnota Ru-
chu Odnowy w Duchu  Św.  

Wszystkich parafian serdecznie zaprasza na nabożeństwo ewange-
lizacyjne i Mszę Święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała w sobotę o godz. 
1530.  

W przyszłą niedzielę o godz. 715 w kaplicy naszego szpitala zosta-
nie poświęcona figura św. Rity.  

 

Jest jeszcze dosłownie kilka wolnych miejsca na naszą pielgrzym-
kę parafialną do Fatimy i Santiago De Compostela na przełomie czerw-
ca i lipca br. Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej naszej pa-
rafii. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na remonty i inwestycje w naszej 

świątyni potrzeby parafii. Za tydzień kolekta na bieżące potrzeby parafii. Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

 

Zachęcam do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, nowy 
numer Małego Goś cia z dołączoną płytą zespołu Małe TGD (cena o 1 zł wyz -
sza 5zł), jest jeszcze do nabycia terminarz katolicki (cena 10 zł), i oczywis cie 
Głos Ś w. Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.                                                       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
21.01. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 1, 14-20)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 III Niedziela Zwykła 

     Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bo-
żą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymo-
na i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie 
rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco 
dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi 
i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeu-
sza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii  
 
   Niedziela w Tygodniu modlitw o jedność chrześcijan przypomina obraz po-
wołania uczniów. Schemat powołania jest bardzo prosty: Jezus powołuje, uczeń 
odpowiada. Jest to jakby wzorcowa scena. Co jednak w niej uderza? 
   Najpierw spojrzenie Jezusa, które jest wyborem, propozycją wspólnoty. W 
czasach Jezusa uczniowie sami szukali i wybierali mistrza, nauczyciela. Jezus 
czyni odwrotnie; On sam wybiera. Św. Paweł napisał o sobie, że został 
"zdobyty przez Chrystusa". Jezus wybrał dwunastu Apostołów, ale później nie-
ustannie ich powoływał. Każdy codzienny kontakt z Nim był nowym spojrze-
niem i nowym powołaniem.  
   Nie można żyć siłą "jednego powołania" całe życie. Jeżeliby dwoje młodych 
ludzi poznając siebie, wyznało miłość i później nigdy więcej o tym nie mówiło, 
to siła ich miłości wcześniej czy później wygaśnie, wyczerpie się. Człowiek 
potrzebuje ciągle na nowo w różny sposób wyrażać swoje uczucie. Podobnie 
jest w relacjach z Jezusem. Powinniśmy pielęgnować nieustanną świadomość, 
że On codziennie, dziś, jutro, pojutrze jest w naszym życiu, naszej codzienno-
ści, jest z nami, kocha nas i potrzebuje. W scenie powołania uderza żądanie 
bezwarunkowego zawierzenia. Jezus mówi tylko: "Pójdź za Mną". Nie mówi, 
czego chce ani dokąd zaprowadzi uczniów. Idąc za Jezusem uczeń poznaje Go; 
nie poprzez dyskusje, ale przez intymną obecność. Poznaje Jego styl życia, Je-
go wybory, mentalność, kryteria, preferencje. Dzięki temu "uczy się Jezusa". 
Jest to proces całego życia. Nie ma ucznia, który byłby doskonały od razu. 
Uczniem, chrześcijaninem człowiek się staje.  



 III Niedziela Zwykła -  21 stycznia 2018.  

700 Za imigrantów, emigrantów i uchodźców.  

900 W intencji parafian.  

1100 
Z okazji 80 urodzin Krystyny Grucy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.                      TE DEUM  

1230 
Z okazji 70 rocznicy urodzin Kazimierza Domagały z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Bożę błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla 
solenizanta i całej rodziny.                                                                     TE DEUM  

1700 
Z okazji urodzin taty do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.  

Poniedziałek 22 stycznia 2018. 

700 
Za †† Elfrydę i Gerarda Halenów, Jerzego i Marię Sikorów, Annę i Leopolda Juraszczy-
ków.  

800 Za †† rodziców  Mariannę i Jana oraz  †† z rodziny Forenc i za † Jadwigę Skrzydlewską.  

1800 
1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski o dar wiary i Ducha św. z 
ok. 30 rocznicy urodzin Sandry.  

Wtorek  23 stycznia 2018. 

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

800 Za † Małgorzatę Gorol w 1 r. śmierci, syna Andrzeja, matkę i braci.  

1800 
1. Za † ojca Stanisława Mierzwę na pamiątkę urodzin. 
2. Za † Patryka Wilka w 1 rocznicę śmierci.  

Środa 24 stycznia 2018.  

700 Za † mamę Małgorzatę Kubicką w 25 r. śmierci.  

800 
Z okazji urodzin Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny.  

 1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-
dziękowań; - W intencji Kingi Nawrat z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie; - Za † męża Leszka Paszkowskiego, 
syna Michała, rodziców Władysławę i Walentego Kmiecik, brata Kazimierza, teściów 
Czesławę i Stanisława Paszkowskich wszystkich  †† z obu stron.  

Czwartek 25 stycznia 2018. 

700 Za † Łucję Skop z okazji urodzin.  

800 
Z okazji 80 rocznicy urodzin Kazimierza Bortlika z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MBNP dla solenizanta i całej rodziny.  TE DEUM.  

1700 
W intencji Sebastiana Skrzypka w 3 rocznicę chrztu św. z podziękowaniem za dar życia 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

Piątek 26 stycznia 2018. 

700 Za † męża Huberta w kolejną rocznicę śmierci,  za †† rodziców i krewnych z obu stron.  

800 Za † męża Janusza Płócienniczaka w 12 r. śm., za †† z rodzin Płócienniczak i Vorbrodt.  

1800 
Z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej, zdrowie z okazji 85 rocznicy urodzin Jadwigi Maj, o potrzebne łaski 
dla męża i całej rodziny.                                                                            TE DEUM.  

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN  
ZA WSTAWIENNICTWEM DWÓCH SERC 

 

Ojcze, niech będzie błogosławione Twoje Imię. 
Twój Umiłowany Syn, Jezus Chrystus, 
przyszedł na świat nie po to, aby świat potępić, 
ale aby go ocalić, dlatego zmiłuj się nad nami. 
Popatrz na Święte Rany Twojego Syna, 
tak szeroko teraz otwarte, i wspomnij na cenę,  
którą On za nas zapłacił, aby nas wszystkich odkupić. 
Wspomnij na Jego Święte Rany i na Dwa Serca,  
które Ty Sam zjednoczyłeś w Miłości i które razem cierpiały: 
Serce Niepokalanego Poczęcia i Serce Twojego Umiłowanego Syna. 
O, Ojcze, wspomnij teraz na Swoją Obietnicę 
i z całą mocą ześlij nam Pocieszyciela, Świętego Ducha Prawdy,  
aby przypomniał światu Prawdę, uległość, pokorę,  
posłuszeństwo i wielką Miłość Twojego Syna. 
Ojcze, nadszedł czas, w którym królowanie rozłamu 
wzywa do Pokoju i Jedności. 
Nadszedł czas, w którym zranione Ciało Twojego Syna 
wzywa do takiej Prawości, jakiej świat jeszcze nie znał.  
Dzięki wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi 
i Najświętszego Serca Jezusa, udziel, Ojcze godny uwielbienia, 
tego Pokoju naszym sercom i wypełnij Pisma, wysłuchując Modlitwę,  
z którą zwrócił się do Ciebie Twój Umiłowany Syn: 
abyśmy wszyscy stanowili jedno, jedno w Najświętszej Boskiej Trójcy;  
abyśmy wszyscy uwielbiali Cię i wysławiali 
wokół jednego, jedynego Tabernakulum. Amen. 

Sobota 27 stycznia 2018. 

700 Za † Floriana Machnika w 30 dzień po śmierci, za †† z rodziny Machnik.  

800 
W intencji Anny i Stanisława z okazji rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej.  

1800 Za † męża Piotra Wolnego, za †† rodziców z obu stron.  

IV Niedziela Zwykła 28 stycznia 2018. 

700 Za † ks. Arnolda Ochmanowicza i †† rodziców Alfredę i Józefa.  

900 Za parafian.  

1100 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Najświętszej dla Janiny Mierzwy z okazji 70 rocznicy urodzin.       TE DEUM.  

1230 CHRZTY: Dominik Tabak, Marcin Zaczkiewicz, Olivier  Oleksa.       

1700 
Dziękczynna z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i błogosławieństwo oraz 
wszelkie trudy w małżeństwie Łucji i Andrzeja Sławińskich w 45 rocznicę zawarcia sa-
kramentu małżeństwa.                                                                                 TE DEUM.  


