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Dzisiejsza niedziela koń czy Tydzień  Muzyki Liturgiczńej. Dziękujemy 

Pańu Orgańiś cie za przygotowańie wyśtawy, ścholii za ubiegłotygodńiowy 
końcert. Wśzyśtkim zaańgaz owańym w muzykę i ś piew liturgiczńy śkłada-
my z yczeńia opieki ś w. Cecylii oraz dziękujemy za ich pośługę w ńaśzej 
ś wiątyńi.  

Siostry Służebniczki zapraszają do klasztoru na spotkanie integracyjne 

dzieci i młodzież w sobotę od 1400 do 1630.   

Jutro zapraszamy na Krąg Biblijny o godz. 1900. 
W czwartek ńa Mśzy ś w. śzkolńej godz. 1700, za wśtawieńńictwem ś w. 

Tarśycjuśza patrońa Mińiśtrańto w będziemy dziękowali Bogu za wśzyśt-
kich człońko w ńaśzej śłuz by liturgiczńej. Zapraśzamy śerdeczńie ńa tę 
Mśzę ś w. takz e rodzico w i ńajbliz śzych ńaśzych mińiśtrańto w i lektoro w. 
Po Mśzy ś w śpotkańie przy śtole w śalce katechetyczńej.  

Za tydzień w I Niedzielę Adwentu przeżyjemy odnowienie naszych 
parafialnych misji, kto re poprowadzi ojciec Miśjońarz ś w. Rodzińy. Juz  
dziś  zapraśzamy ńa ńauki śtańowe dla kobiet i męz czyzń. Oraz dla ośo b 
z yjących śamotńie. Męz czyzń zapraśzamy ńa ńaukę śtańową w przyśzłą 
ńiedzielę o godz. 1800, kobiety w pońiedziałek o 1900, a ńauka dla ośo b z yją-
cych śamotńe we wtorek o 1900.  

Juz  dziś  zapraśzamy ńa Roraty. Dla dzieci ńa Mśzach ś w. wieczorńych, 
a dla dorośłych o 700 rańo. W zakryśtii i w kańcelarii moz ńa kupic  lampiony 
roratnie w cenie 20 zł. 

Tegoroczne odwiedziny kolędowe rozpoczńiemy od śoboty przed II 
Niedzielą Adweńtu tj. od 12 grudńia. W Głosie św. Antoniego zawiera plań 
tegoroczńej kolędy. Jeśt oń takz e dośtępńy w gablotce oraz ńa parafialńej 
trońie ińterńetowej. Eweńtualńe błędy prośimy zgłaśzac  w kańcelarii lub 
zakryśtii, lub telefońiczńie.  

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu: we wtorek po wie-
czorńej Mśzy ś w. razem z Odńową w Duchu Ś w.,  w czwartek o godz. 1530 z 
Arcybractwem NŚPJ, w piątek o godz. 2000 dla zapracowańych oraz w śobo-
tę od godz. 1700. 

Dziękujemy za złoz ońe dziśiaj ofiary ńa pokrycie kośzto w remońto w 
ńaśzej ś wiątyńi. Za tydzień  kolekta ńa biez ące rachuńki parafii, Bo g Zapłac  
za kaz dą ofiarę.   

Zachęcamy do lektury praśy religijńej. Jeśt Gość Niedzielny –  teń ńu-
mer zawiera miedzy ińńymi Kalendarz ścienny z papieżem Franciszkiem na 
rok 2016., śą Misyjne Drogi. Jeśt  Mały Gość. Jeśt takz e „Głos Św. Antoniego”.   

Na nowo rozpoczęty tydzień ńiech ńam wśzyśtkim Bo g udziela śwego 
błogośławień śtwa.       
     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
22.11. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(J 18,33b-37) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela - Uroczystość Chrystusa Króla 

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowie-

dział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: 

Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczy-

nił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby króle-

stwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Nie-

go: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na 

to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. 

Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.  Oto Słowo Pańskie. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  

      W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata. Dzisiejsza Ewangelia opisuje część dramatycznego przesłuchania, które 
przeprowadził Piłat, gdy stanął przed nim Jezus, oskarżony o uzurpowanie sobie tytułu 
«Króla Żydowskiego». Na pytania namiestnika rzymskiego Jezus odpowiedział, że jest 
królem, ale nie z tego świata (por. J 18, 36). Nie przyszedł, by panować nad ludami i 
krajami, lecz by uwolnić ludzi z niewoli grzechu i pojednać ich z Bogiem. I dodał: «Ja 
się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każ-
dy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu» (J 18, 37).  
   Jakiej to «prawdzie» Chrystus przyszedł dawać świadectwo w świecie? Całe Jego 
życie objawia, że Bóg jest miłością: tej właśnie prawdzie dał pełne świadectwo, składa-
jąc w ofierze swoje życie na Kalwarii. Krzyż jest «tronem», z którego ukazał najwyż-
szą królewskość Boga Miłości: ofiarowując siebie dla zadośćuczynienia za grzech 
świata, położył kres panowaniu «władcy tego świata» (J 12, 31) i zaprowadził ostatecz-
nie Królestwo Boże. Królestwo, które objawi się w całej pełni na końcu czasów, po 
tym jak wszyscy wrogowie, a na końcu śmierć zostaną pokonani (por. 1 Kor 25-26). 
Wtedy Syn przekaże Królestwo Ojcu i ostatecznie Bóg będzie «wszystkim we wszyst-
kich» (1 Kor 15, 28). Droga wiodąca do tego celu jest długa i nie można iść na skróty: 
konieczne jest bowiem, aby każdy człowiek w sposób wolny przyjął prawdę o miłości 
Boga. On jest Miłością i Prawdą, a zarówno miłości, jak i prawdy nie można narzucić: 
pukają do serca i umysłu, i tam, gdzie pozwala się im wejść, wnoszą pokój i radość. W 
ten sposób króluje Bóg; taki jest Jego plan zbawienia, «tajemnica» w biblijnym sensie 
tego słowa, czyli zamysł, który stopniowo objawia się w historii.  
 
           (Benedykt XVI Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 26 listopada 2006) 



NIEDZIELA - Uroczystość Chrystusa Króla 22 listopada 2015.   

  700 Za Parafian.  

 900 W intencji chóru „SERAF” z okazji 80. rocznicy istnienia i święta patronalnego św. 
Cecylii.  

1100 Za † męża Henryka jako pamiątka urodzin.  

1230 W intencji naszego organisty Bolesława Dulleka, o Boże błogosławieństwo, opiekę Mat-
ki Bożej i wstawiennictwo świętych, św. Antoniego i św. Cecylii oraz za †† organistów 
naszej parafii: Alojzego Godzieka, Tadeusza Klonowskiego, Pawła Morgałę, Tadeusza 
Tomysa i Klaudiusza Króliczka.  

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

Poniedziałek  - 23 listopada 2015. 

700 Za † Jana Poloka oraz za †† z rodziny Otto, Tosza.  

800 Za †† rodziców Stanisława i Helenę Janików, Janinę i Aleksandra Kowalczyków, ro-
dzeństwo: Jana, Władysława, Annę, Stanisława, Mariana, Genowefę, Bronisława i Jana.  

1800 Za † Ewę Zielonkę w 5. rocznicę śmierci.  

Wtorek 24 listopada 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Krystiana Greiner.  

800 Za † Jerzego Piechockiego od Marka z rodziną.  

1800 1. 
2. Za Odnowę w Duchu Świętym.  

Środa 25 listopada 2015. 

700 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski dla syna Wiesła-
wa i żony Katarzyny z okazji imienin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

800 Za †† męża Gerarda Czarneckiego, rodziców Elfrydę i Stanisława Tondosów w kolejną 
rocznicę śmierci.  

1800 Msza św. Zbiorowa: 
- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Karoliny    
i Maćka z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o światło Ducha Świętego na czas matury       
i wyboru studiów; 
- Za † Katarzynę Mikołajczyk od sąsiadów z ul. Różanej 16.  

Czwartek 26 listopada 2015. 

700 Za †† Stanisławę Sokal w rocznicę śmierci, Leona Grzebieniaka i za †† z pokrewień-
stwa z obu stron.  

800 Za † siostrę Marię Zytę.  

1700 1. W kolejną rocznicę śmierci rodziców Janiny Sieczkowskiej i jej mężów: Stanisława     
i Józefa oraz za †† rodziców Stanisławę i Czesława Maj od dzieci. 

2. Za † Franciszka Stefańskiego w 1. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz za ††   
z rodziny i sąsiadów z ul. Różanej 2. 

3. Przez wstawiennictwo św. Tarsycjusza w intencji  Służby Liturgicznej i ich rodzi-
ców oraz najbliższych.  

Piątek 27 listopada 2015. 

700 Za † Jana Białasa w kolejną rocznicę śmierci.  

800 Za † Małgorzatę Wilczek jako pamiątka urodzin oraz za †† z rodziny Wilczek i Cichoń.  

1800 Za † Gabrielę Brzeziecką w kolejną rocznicę śmierci.  

Sobota 28 listopada 2015. 

700 O szczęśliwość wieczną dla †† członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, byłych 
przełożonych braci Józefa Szatko i Maksymiliana Lubeckiego i †† siostry Marię Krasow-
ską i Dorotę Makiołę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za †† Marię i Krzysztofa Szewerów, Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Fran-
ciszka i Józefa Jurczyków, Czesława Stanka, Antoniego i Dariusza Kudełków, Marię 
Starsiak, Genowefę i Piotra Wyderków, Stefanię i Emila Przewoźników oraz Rafała Go-
dulę.  

1800 Za † Tadeusza Bałyka oraz za †† z rodzin Bałyk i Proba.  

I NIEDZIELA Adwentu 29 listopada 2015.  

700 Za † Sławomira Machowskiego.  

900 Za †† Stefana i Anielę Wójcików oraz za †† z rodziny Ptasińskich.  

1100 Za † Tadeusza Nowaka.  

1230 CHRZTY: Szymon Wojewodzic, Filip Kuśmirek, Alicja Rószkowicz 

ROCZKI: Hubert Wiśniewski  

1700 O zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Marii i Józefa oraz za 
zmarłych z obu stron.  

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził do kalendarza liturgicznego 

papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie 

roku jubileuszowego. Papieska encyklika ustanawiająca tę uroczystość jako 

przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w tym 

czasie były bardzo popularne, wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego 

władzę nad człowiekiem i całym światem.  

Papież nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głów-

nym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmó-

wić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodza-

ju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w 

ostatnią niedzielę października. Po reformie liturgicznej w 1969 r. uroczystość 

została przeniesiona na ostatnią niedzielę roku kościelnego. Umieszczenie tej 

uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i od-

zwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniej-

sze zdarzenia w dziejach zbawienia.  
 


