
Ogłoszenia Parafialne 24.01.2016r. 

 
Zapraszamy dzisiaj na nieszpory kolędowe o 1630.  
Dziękujemy wszystkim, kto rzy podczas tegorocznych odwiedzin 

duszpasterskich przyjęli w swoim domu kapłana z modlitwą i błogosła-
wien stwem. Dziękujemy za z yczliwos c ,  za rozmowy, sugestie i złoz one 
przy tej okazji ofiary. W sobotę kolęda dodatkowa od 1430.  

W poniedziałek o 19.00 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
Siostry Służebniczki zapraszają dzieci i młodziez  w soboty od 1400 do 

1630 do swojego klasztoru.  
 W piątek 29 stycznia o godz. 1700 – w Chorzowskim Centrum Kultu-

ry odbędzie się przedstawienie boz onarodzeniowe w wykonaniu ucznio w 
Gimanzjum nr 10. Bilety po 5 zł. Bardzo serdecznie polecamy to wydarze-
nie.  

W sobotę 30 stycznia o godz. godz. 1600 – zapraszamy na bal karna-
wałowy dla dzieci w krypcie naszego kos cioła. Obowiązuje stro j karnawa-
łowy.  

Przypominamy o naszej pielgrzymce do Włoch od 3 do 10 kwietniu.  
W programie Asyż, Watykanu, Monte Cassino, Monte Sant’angelo, 

San Giovanni Rotondo, Lanciano, Loreto, Padwa, Wenecja. Koszt 2000 zł 
szczego ły w kancelarii i na stronie internetowej naszej parafii. Serdecznie 
polecamy.  

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorek po wie-
czornej Mszy s w., w czwartek od 1530, w piątek o godz. 2000 , i w sobotę od 
godz. 1700. 

Członków i sympatyków Legionu Maryi zapraszamy na całodobowe 
czuwanie Legionu w kaplicy sio str przy ul. Powstan co w odbędzie się w so-
botę 30 stycznia. Początek Mszą s w. o godz. 800 w kos ciele s w. Jadwigi Le-
gion naszej parafii swoje czuwanie ma od 1300 do 1500. Wszystkich chęt-
nych zapraszamy do wspo lnej modlitwy takz e poza tymi wyznaczonymi 
godzinami. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby naszej s wiątyni. Za 

tydzień kolekta na potrzeby parafii, na pokrycie rachunków za gaz i energię 

elektryczną. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, są Misyj-

ne Drogi oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  
Na nowo rozpoczęty tydzien , niech nam wszystkim Bo g udziela swe-

go błogosławien stwa.  
 
       Szczęść Boże! 
 
 

Głos świętego Antoniego 
24.01. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 1,1-4.4,14-21) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

III Niedziela Zwykła  

      Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 

pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 

świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko 

od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł prze-

konać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Potem powrócił Jezus 

w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś 

nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do 

Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do 

synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwi-

nąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa 

na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą no-

winę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 

odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał 

słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł 

więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Oto 

Słowo Pańskie. 

Nawrócenie św. Pawła - 25 stycznia 

   Nawrócenie Pawła zrodziło się ze spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem; 

to spotkanie radykalnie zmieniło jego życie. Na drodze do Damaszku Szaweł przeżył 

to, do czego wzywa Jezus w dzisiejszej Ewangelii: nawrócił się, ponieważ dzięki Boże-

mu światłu «uwierzył w Ewangelię». Jego i nasze nawrócenie polega na tym, by uwie-

rzyć w umarłego i zmartwychwstałego Jezusa i otworzyć się na światło Jego Bożej 

łaski. Szaweł zrozumiał wówczas, że jego zbawienie nie było uzależnione od dobrych 

uczynków, których spełnienie nakazywało prawo, ale od tego, że Jezus umarł również 

za niego — prześladowcę — i zmartwychwstał. Ta prawda, która dzięki chrztowi 

oświeca egzystencję każdego chrześcijanina, zmienia kompletnie sposób, w jaki żyje-

my. Nawrócić się znaczy, również dla każdego z nas, uwierzyć, że Jezus «wydał za 

mnie samego siebie», umierając na krzyżu (por. Ga 2, 20), zmartwychwstał i żyje ze 

mną i we mnie. Zawierzając mocy Jego przebaczenia, pozwalając, by On wziął mnie za 

rękę, mogę wydostać się z ruchomych piasków pychy i grzechu, kłamstwa i smutku, 

egoizmu i wszelkich fałszywych pewników, by poznać bogactwo Jego miłości i nim 

żyć.  

Benedykt XVI - 25 I 2009 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 



III NIEDZIELA Zwykła 24 stycznia 2016.   

  700 O zdrowie w int solenizantki oraz o Boże błog., opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.  

 900 Za Parafian.  

1100 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata.  
1230 Za Kingę Nawrat w dniu urodzin, z podziękowaniem za dar życia i powołania, z prośbą 

o Boże błog. i dary Ducha Świętego na czas matury i podejmowania życiowych decyzji.  
1700 Za † męża Piotra Wolnego w rocznicę śmierci.  

Poniedziałek  25 stycznia 2016. 

700 Za † Henryka w rocznicę śmierci.  

800 Za †† mamę Antoninę i męża Stanisława na pamiątkę urodzin oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

1800 Za Sebastiana Skrzypka w dniu rocznicy chrztu św, z podziękowaniem za dar dziecięc-

twa Bożego, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

Wtorek 26 stycznia 2016.  

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

kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców i krewnych z obu stron.  
800 Do Opatrzności Bożej w intencji Łucji Skop z okazji 80. rocznicy urodzin, z podzięko-

waniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

opiekę Matki Najświętszej.                                                                   Te Deum.  
1800 Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu jako uwielbienie i dziękczynienie za dar życia i łaskę 

wiary w 50. rocznicę urodzin Aleksandry, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej dla niej i całej rodziny. Te Deum.  

Środa 27 stycznia 2016. 

700 O szczęśliwy przebieg operacji dla ks. Marka.  

800 Za † męża Janusza w 10. rocznicę śmierci i za †† z rodziny Płócienniczak.  

1800 1.Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 

2.Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata. 

3.Do Opatrzności Bożej w intencji Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

4.Za †† Jerzego Cylla  w 3. rocznicę śmierci, córkę Urszulę Bujoczek, za †† z obu stron 

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

5.Za † Halinę Sadowską od lokatorów z ul. Młodzieżowej 39. 

6.Za †† męża Leszka Paczkowskiego, syna Michała i †† rodziców z obu stron. 

7.Za † Ryszarda Łukasika i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek 28 stycznia 2016.  

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Irmgardy Madeji z okazji 75. urodzin, z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opie-

kę Matki Najświętszej dla niej i całej rodziny.                                       Te Deum.  
800 W intencji dobrodziejów jako podziękowanie za otrzymaną pomoc, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.  
1700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski sakramentalne w kolejną rocznicę ślubu Łucji i 

Andrzeja Sławińskich oraz z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji syna Pa-

tryka i powrót do zdrowia.  

Piątek 29 stycznia 2016. 

700 Za † matkę Krystynę w kolejną rocznicę śmierci.  

800 Za † Piotra Grzywaczyka i †† lokatorów z ul. Bogedaina 24 i 24a.  

1800 O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi w rodzinie z okazji urodzin Janiny i dzieci.  

Sobota 30 stycznia 2016. 

700 Do Boskiej Opatrzności, za wstawiennictwem św. Antoniego, z podziękowaniem za dar 

życia i zdrowia dla Grzegorza z okazji urodzin, z prośbą o dalszą opiekę Bożą.  
800 Za † Helenę Wojda w 30 dzień po śmierci oraz za † męża Bolesława  i rodziców z obu 

stron.  
1800 Za † ks. Arnolda Ochmanowicza w 1. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców.  

IV NIEDZIELA Zwykła 31 stycznia 2016.  

700 Za † Ewę Kurasz od lokatorów z ul. Urbanowicza 16.  

900 Za † Mariana Rutha w 35. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Kolarczyk, Sokołowski, 

Sławiński i Emerling oraz za †† lokatorów z ul. Młodzieżowej 1.  
1100 1 Za †† Ernę Waluszek i Krzysztofa Zuber z okazji kolejnej rocznicy śmierci oraz za †† 

z rodziny. 

2 Do Opatrzności Bożej w intencji Filipa  z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowa-

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

Świętego, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.                                     Te Deum.  

1230 CHRZTY: Szymon Jurczenia, Lena Gęsikowska, Milena Brudek ROCZKI: Maciej 

Gurbiel, Albert Wostal, Agata Goździelewska, Maria Popczyk.  
1700 Za † Franciszka Kukowkę w 20 rocznicę śmierci. 

Za † Gizelę Przybytek.  

Apostoł Narodów   
 

Nawrócenie Szawła było nagłe, gwałtowne i całkowite, podobnie jak gwał-

towny i silny był jego charakter. Z tą samą energią i odwagą, z jakimi kiedyś 

niszczył Kościół, przyszły Święty zaczyna głosić żydom i poganom, że Jezus 

jest Mesjaszem. Chrystus sprawił, że w jednej chwili nienawiść Szawła przemie-

niła się w miłość.   

Po krótkim pobycie na Pustyni Arabskiej Szaweł rozpoczyna głoszenie 

Ewangelii w Damaszku. Następnie udaje się do Jerozolimy, gdzie poznaje św. 

Piotra Apostoła. Między rokiem 45 a 49 odbywa pierwszą podróż misyjną. Na 

Cyprze Szaweł nawraca prokonsula Pawła Sergiusza i od tego momentu nazywa-

ny jest w Dziejach Apostolskich nie "Szaweł", ale "Paweł". Później udaje się do 

Azji Mniejszej, do Koryntu, Efezu i innych greckich miast. Obchodzi dalekie 

kraje, głosząc Chrystusa zmartwychwstałego.  

Św. Paweł Apostoł pozostawił po sobie ogromną spuściznę duchową. Jest 

autorem Listów do Rzymian, Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, 

Tesaloniczan, a także do Tymoteusza, Tytusa i Filemona.  


