
Ogłoszenia Parafialne 27.12.2015r. 

Składamy serdeczne podziękowania za wspó lnie przez yte w naszej 
s wiątyni Adwent óraz s więta Bóz egó Naródzenia, za nadesłane i złóz óne 
z yczenia; dziękujemy wszystkim dziecióm, któ re chódziły na Roraty, człón-
kóm zespółu charytatywnegó za sprzedaz  s wiec i ópłatkó w; dziękujemy 
młódziez y óazówej za spektakl wprówadzający nas w tajemnicę Bóz egó 
Naródzenia przed Pasterką, człónkóm schólii i órganis cie, słuz bie kós ciel-
nej i słuz bie ółtarza, dziękujemy tym któ rzy udekórówali naszą s wiątynię. 
Dziękujemy za złóz óne w tych dniach ófiary.  

 Zapraszamy dzis  na uróczyste nieszpóry kólędówe prówadzóne przez 
naszą Scholę ó gódz. 1615. 

Jutro święto świętych Młodzianków. Serdecznie zapraszamy na mszę 
s w. ó gódz. 1000 wszystkie dzieci, óraz matki spódziewające się dziecka. 
Pódczas tej Mszy s w. zakón czymy uróczys cie tegóróczne Róraty. Wszystkie 
dzieci i matki w stanie błógósławiónym ótrzymają specjalne błógósławien -
stwó. We wtorek o godz. 12 w krypcie katedry zostanie odprawiana 
Msza św. w intencji zmarłego ojca dominikanina Jana Góry. 

Wieczorem we wtorek koncert Betlejem w spodku. Zóstałó dósłów-
nie parę biletó w zapraszamy zainteresówanych dó zakrystii.  

W czwartek pożegnamy Stary Rok. Zapraszamy serdecznie po połu-
dniu o godz. 1600 na Mszę Św. dziękczynno-błagalną.  Chcemy pódzię-
kówac  Panu Bógu za ótrzymane łaski w mijającym róku, przepraszac  za 
pópełnióne złó i prósic  ó błógósławien stwó na Nówy 2016 Rók. Za publicz-
ne ódmó wienie hymnu Te Deum Laudamus móz na tegó dnia uzyskac  ód-
pust zupełny. 

W piątek Nowy Rok – Uróczystós c  S więtej Bóz ej Ródzicielki Maryi - 
S wiatówy dzien  Módlitw ó Pókó j. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I 
piątek i I sóbóta miesiąca. Spotkanie dla dzieci I kómunijnych ódbędzie się 
dópieró 21 stycznia. Naszych chorych i starszych Parafian ódwiedzimy w 
sóbótę 16 stycznia. 

Już dziś serdecznie zapraszamy do naszego kościoła 6 stycznia o 
godz. 1800 na koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
ŚLĄSK. Wstęp wolny. 

Zapraszamy w sobotę 9 stycznia na wspólne noworoczne spotkanie 
przy stole wszystkich członków grup i ruchów działających w naszej 
parafii.  

Dziękujemy za złożone dzis  ófiary na pótrzeby naszegó kós cióła. Kó-
lekta zbierana w Nówy Rók przeznaczóna będzie na Wyz sze S ląskie Semi-
narium Duchówne w Katówicach. Za tydzien  kólekta na pótrzeby naszej 
parafii, na pókrycie rachunkó w za energię. Bó g Zapłac  za kaz dą ófiarę. 

Do 25 stycznia, nie będzie stałegó kónfesjónału w kós ciele s w. Jadwigi. 
Na nowo rozpoczęty tydzien , na czas przełómu Staregó i Nówegó Róku 
niech nam wszystkim Bó g udziela swegó błógósławien stwa. Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
27.12. 2015 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 2,41-52) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela Świętej Rodziny 

   Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończo-

nych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i 

szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jero-

zolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 

siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszy-

scy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowie-

dziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, 

czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. 

Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 

powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli 

tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im 

poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym 

sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

Oto Słowo Pańskie. 

Modlitwa papieża Franciszka za rodziny 

   Jezu, Maryjo, Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej mi-

łości, do was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu uczyń 

także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, 

autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi. 

Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach 

nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek zo-

stał zraniony, albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i ulecze-

nia. Jezu, Maryjo, Józefie. Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. 

Amen. 



NIEDZIELA 27 grudnia 2015.   

  700 Za †† rodziców: Józefę w kolejną rocznicę śmierci i Marcina Tomczaków oraz za †† z 

rodziny Maćkowskich.  

 900 Do Bożej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Teresy Jagusiak z podziękowaniem 

za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. dary Ducha Św. dla całej rodziny.  

1100 Za †Jana w 13.rocz. śm., †† rodziców Leokadię i Tadeusza oraz Wandę i Władysława.  

1230 1. CHRZTY: Maciej Kurzeja;  

2. Do Bożej Opatrzności z ok. 80. rocznicy urodzin Elżbiety Klosa z podziękowaniem za 

dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. dla całej rodziny.  

1700 Za †† rodziców Józefę i Stanisława, teścia Tomasza i †† z rodzin: Adamek, Gaudyn,  

Pozierak i Decowski.  

Poniedziałek  28 grudnia 2015. 

700 Za † Elżbietę Płaczek od rodziny Bajoców.  

800 W int Katarzyny z podziękowaniem dar życia i powołania, z prośbą o potrzebne łaski 

i opiekę M. Boskiej.  

1000 W int. dzieci naszej parafii i rodzin oczekujących potomstwa.  

1800 Za †† Andrzeja i Jana Goików, Elżbietę, Brunona i Marię Sladeczków, Teresę i Emila 

Boryczków oraz za †† z rodziny Niestolik i Goik.  

Wtorek 29 grudnia 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz w intencji Trauty Zajusz 

o Boże błogosławieństwo i pomoc w trudnej sytuacji domowej.  

800 Za † Joannę Lipińską w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Lipińskich, Blachnik i 

Albrecht, Widera i za †† lokatorów z ul. Dąbrowskiego 31, 32, 35.  

1800 W podziękowaniu za udany przebieg operacji, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę 

Matki Najświętszej dla całej rodziny.  

Środa 30 grudnia 2015. 

700  

800 Za †† Józefa Wrzyszcza w 5. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Józefa oraz pokre-

wieństwo Barczyków, Felicję i Teodora Orlińskich oraz Henryka Frymela.  

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

podziękowań; 

- Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i Boże błogosławieństwo na 

każdy dzień Nowego Roku dla rodziny Mierzwów i Skroginsów.  

Czwartek 31 grudnia 2015.  

700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski w minionym roku i z prośbą o Bożą opiekę na 

Nowy Rok dla wspólnoty Sióstr Służebniczek.  

800  

1600 Dziękczynno-błagalna w intencji Parafian z ok zakończenia roku.  

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Piątek 1 stycznia 2016. 

700 Za † ks. Proboszcza Józefa Kempińskiego w 31. rocznicę śmierci od Arcybractwa NSPJ.  

900 Za Parafian.  

1100 Za †† matkę Małgorzatę, ojca Emanuela, za ich rodziców, rodzeństwo i krewnych z obu 

stron oraz szwagra Kazimierza.  

1230  

1700  

Sobota 2 stycznia 2016. 

700 Za † męża Henryka oraz za †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron.  

800 Za † męża Jerzego w 27. rocznicę śmierci i za jego †† rodziców Anielę i Wilhelma Strą-

ków oraz za †† jego rodzeństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 Za † Feliksa Ciekańskiego w kolejną rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.  

 NIEDZIELA 3 stycznia 2016.  

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ i o nowe powołania do Arcybrac-

twa.  

900 Za † Marka Rezler w 30 dzień po śmierci.  

1100 Za †† Bogusława Kaczyńskiego, Mariannę Dróżdż, Marię Kazimierczak i Józefa Nabia-

łek o radość życia wiecznego.  

1230  

1700 W intencji Arkadiusza i Agaty Myrcików z okazji 2. rocznicy ślubu oraz o Boże błogo-

sławieństwo dla syna Adama i córki Anny.  

Św. Jan Paweł II - Kalisz 4.06.1997 r.  - Rodzina wspólnotą życia i miłości 

 

Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością 

jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej 

przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą 

świętą. Jest komunią osób zjednocznych miłością, o której św. Paweł tak pisze: «miłość 

współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 

nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje» (por. 1 Kor 13, 6-8). Miłość nigdy nie 

ustaje. Każda rodzina może zbudować taką miłość. Ale można ją osiągnąć w małżeń-

stwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli małżonkowie stają się — znów słowa Soboru — 

«bezinteresownym darem z siebie samego» (Gaudium et spes, 24), bezwarunkowo i na 

zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń. Ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna 

jest ciągle uszlachetniana, jest doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspie-

ranie się wzajemne w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowa-

nego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły i wierności 

małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje 

się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta 

miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość 

rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodzi-

ców i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości.  

Drodzy bracia i siostry, małżonkowie i rodzice, sakrament, który was łączy z sobą, 

jednoczy was w Chrystusie! Jednoczy was z Chrystusem! «Tajemnica to wielka!» (Ef 5, 

32). To Bóg «obdarzył was swoją miłością». On do was przychodzi i jest obecny wśród 

was, mieszka w waszych duszach. Mieszka w waszych rodzinach! W waszych domach! 

O tym wiedział dobrze św. Józef. Nie wahał się zawierzyć Bogu siebie i swojej Rodzi-

ny. W mocy tego zawierzenia spełnił do końca misję, jaką powierzył Mu Bóg wobec 

Maryi i Jej Syna. Wsparci przykładem i opieką św. Józefa dawajcie zawsze świadectwo 

poświęcenia i wielkoduszności. Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego 

dziecka, każdej ludzkiej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Da-

wajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem.  


