
Ogłoszenia Parafialne 26.11.2017r. 

Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Zapraszamy 
na uroczyste Nieszpory o godz. 1630. Jutro o godz. 1900 zapraszamy na 
spotkanie Kręgu Biblijnego. 

We wtorek podczas wieczornej Mszy  św.  Odnowa w Duchu Ś w. przy 
naszej parafii dziękuje Bogi za kolejny rok swojego istnienia. Po Mszy s w. 
zaprasza do wspo lnej adoracji Najs więtszego Śakramentu. Pozostałe okazje 
w czwartek z Arcybractwem NŚPJ o godz. 1530 oraz w piątek o 2000 i w sobo-
tę o 1700.  

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I sobota. Zaprasza-
my do comiesięcznej spowiedzi s w. Śpotkanie dla rodzico w i dzieci przed      
I Komunią s w. w czwartek 7 grudnia.  

Kandydatów do bierzmowania w grudniu zapraszamy w przyszły pią-
tek 8 grudnia na Mszę s w. wieczorną i spotkanie formacyjne po niej. 

W środę o godz. 1400 zapraszamy na spotkanie emerytów, kto rzy spo-
tykali się w klasztorze sio str. Śpotkanie odbędzie się na probostwie. 

W piątek zapraszamy młodziez  na Mszę s w. godz. 1800.  Za tydzień       
w I Niedzielę Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny. Tradycyjnie 
I Niedziela Adwentu jest Niedzielą trzeźwości. Juz  dzis  zapraszamy na 
Raraty. Dla dzieci na Mszach s w. wieczornych, a dla dorosłych 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 sobotę 2 grudnia rozpoczynają się wizyty duszpasterskie (kolęda) 
w naszej parafii. Kolędę rozpoczynamy w soboty i w niedzielę od godz. 1430 . 
Plan kolędy wywieszony jest w gablotce, a takz e jest dostępny na parafialnej 
stronie internetowej.  

Z radością informujemy, że nasza parafialna wspólnota dziecięca 
Boże Nutki zdobyła II miejsce na Festiwalu Piosenki Chrzes cijan skiej 
„Śtarochorzowska Nutka”. Śerdecnie gratulujemy i zapraszamy do tej wspo l-
noty dzieci, kto re chciałyby s piewac  razem z Boz ymi Nutkami.  

Kończą się miejsca na liście udających w przyszłym roku do Fatimy i Santia-

go De Compostela. Zapraszamy zainteresowanych do kancelarii. 

Pojawiała się idea stworzenia DARMOWEJ SZKÓŁKI GITAROWEJ 
dla dzieci z naszej parafii. Osoby posiadające niepotrzebne gitary, prosimy o roz-

ważenie młodzieżowej inicjatywy i podarowanie w tym celu instrumentów. Gita-

ry otrzymają nowe życie, a parafia zyska nowych muzyków. Zajęcia planuje się 

od stycznia co sobotę.  Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby 
naszej parafii. Za tydzien  kolekta na biez ące remonty w naszej s wiątyni. Bo g-
Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, Mały 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 
26.11. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt  25,31-46) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXXIV Niedziela Zwykła  - Uroczystość Chrystusa Króla 

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 

chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym 

chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych 

[ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po pra-

wej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej 

stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem 

w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, 

kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy 

Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i 

przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszli-

śmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 

uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, 

w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie 

daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a 

nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w 

więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy wi-

dzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy 

chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Za-

prawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych naj-

mniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawie-

dliwi zaś do życia wiecznego.  Oto Słowo Pańskie 

Nauka miłości 
 

   Jak nauczyć się Miłości? Czy nie jest to zbyt trudne? Jeśli ktoś chce łatwo i 

szybko zdobyć dobre wykształcenie, zapisuje się do dobrej szkoły. Najlepszym 

nauczycielem Miłości jest Jezus. Wszyscy inni wypadają przy Nim bardzo bla-

do. Warto od Jezusa uczyć się Miłości, bo On najlepiej ją zastosował w swoim 

życiu i uczy jej przykładem swojego postępowania. A jednocześnie jest bardzo 

wymagający, jak przystało na dobrego nauczyciela.  



XXXIV Niedziela Zwykła -  26 listopada 2017. Uroczystość Chrystusa Króla 

700 W intencji Krzysztofa o potrzebne łaski.  

900 Za parafian.  

1100 Za † żonę Elżbietę w 1 rocznicę śmierci.  

1230 
CHRZTY: Natalia Bula, Paulina Miklis, Wiktoria Saczko, Dominik Siwek.       

ROCZKI: Jagoda Góra, Krzysztof Frasek.  

1700 
Za † męża Tomasza w 5 rocznicę śmierci, za † ukochaną siostrę Krystynę, za † Jadwigę, 

wszystkich †† z rodzin Bąków i Dubielów.  

Poniedziałek 27 listopada 2017. 

700 Za † Ilonę Maciugę i Tadeusza Bugiela.  

800 
Za † męża Henryka Wrzyciela, za †† rodziców Agnieszkę i Stefana Staroniów, za †† 

teściów Klarę i Jerzego Wrzycielów, Gizelę i Helmuta Długajów, Józefa Gawlińskiego.  

1800 Za † Gabrielę Brzeziecką w rocznicę śmierci.  

Wtorek  28 listopada 2017. 

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

800 Za †† rodziców Teklę i Wojciecha Mazurków.  

1800 

1. W 14 rocznicę śmierci męża Tadeusza Obrachta, za ††  ojca Ludwika, teściów Ludwi-

nę  i Jana. 

2. W intencji Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z podziękowaniu za otrzymane 

łaski w ciągu 37 lat istnienia wspólnoty z prośbą o Boże Błogosławieństwo, dary Ducha 

Świętego i opiekę Matki Najświętszej oraz za zmarłych członków.  

Środa 29 listopada 2017.  

700 
Do św. Antoniego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze dla Eugeniusza Skopa z okazji 86 urodzin.           TEDEUM  

800 Za † ojca Wilhelma Piskorza – intencja od córek.  

 1800 

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

podziękowań; 

- Za † Tadeusza Nowaka; 

- Za † Urszulę Nonweiler w 2. rocznicę śmierci; 

- Za † Ireneusza Bila na pamiątkę urodzin; 

- Za † Anastazję Janusz od współpracowników syna zmarłej; 

- Za †† tercjarzy  św. Franciszka za wstawiennictwem wszystkich świętych Zakonu Sera-

fickiego zwłaszcza za siostrę Annę Czekańską.  

Czwartek 30 listopada 2017. 

700 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-

płaństwa.  

800 
Za † Małgorzatę Wilczek na pamiątkę urodzin oraz † męża Józefa, Urszulę i ks. Pawła 

Wilczka.  

1700 
1. Za † †  rodziców Cecylię i Tomasza Sobczaków. 

2. Za  † Annę Dybul.  

Piątek 1 grudnia 2017.   

700 
1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za ro-

dziny naszej parafii. 

2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron.  

800 Za †† męża Antoniego, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 Za † Gizelę Benek od lokatorów z ul. Różannej.  

Sobota 2 grudnia 2017. 

700 
1. Ku czci Niep. Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i zmarłych człon-

ków Żywego Różańca. 

2. Za parafian.  

800 Za † Romanę Szymankiewicz oraz wszystkich †† z rodziny Szymankiewiczów.  

1800 Za † Jana Białasa w rocznicę śmierci.  

 I Niedziela Adwentu 3 grudnia 2017. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy  i liczebny 

wspólnoty.  

900 Za †† rodziców Jadwigę i Józefa Cudek.  

1100 
Za wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy do Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za 

dar życia z okazji 90 urodzin Adama Żaka z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski.                                                                                                TEDEUM  

1230 
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bło-

gosławieństwo, opiekę MB i łaskę zdrowia dla Dariusza z okazji 50 urodzin. TEDEUM  

1700 
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego z okazji urodzin dla Jacka Dellocha i całej jego 

rodziny.  

Papież Franciszek o uczynkach miłosierdzia 
 

 

   Nie możemy uciec od słów Pana, gdyż to na ich podstawie będziemy osądzeni: czy 

daliśmy jeść temu, kto jest głodny, czy daliśmy pić temu, kto jest spragniony, czy przy-

jęliśmy przybysza i ubrali nagiego, czy mieliśmy czas, aby być z chorym i z więźniem 

(por. Mt 25, 31-45). Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy wyjść z 

wątpliwości, które sprawiają, że człowiek zaczyna się bać, i które stają się źródłem sa-

motności; czy byliśmy zdolni do przezwyciężenia ignorancji, w której żyją miliony 

osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyjść z biedy; 

czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy przebaczyliśmy temu, kto nas 

obraził i odrzuciliśmy każdą formę urazów i nienawiści, które prowadzą do przemocy; 

czy byliśmy cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas; i wresz-

cie czy powierzaliśmy Panu na modlitwie naszych braci i siostry. W każdym z tych 

„najmniejszych” jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako 

umęczone, poranione, ubiczowane, niedożywione, w ucieczce…, abyśmy mogli je roz-

poznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: 

«Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości». (Papież Franciszek, Misericordiae vul-

tus, 15) 


