
Ogłoszenia Parafialne 27.11.2016r. 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent czas radosnego oczeki-

wania na święta Bożego Narodzenia.  

I Niedziela Adwentu tradycyjnie obchodzona jest jako niedziela trzeź-

wości – zachęcamy do podejmowania daru abstynencji od alkoholu. Moż-

na też wpisać się do księgi trzeźwości. 

Od poniedziałku do piątku serdecznie zapraszamy na RORATY. 

Dla dzieci na Mszach św. wieczornych, a dla dorosłych na Mszy św.        

o godz. 700 rano. W zakrystii w kancelarii można nabyć lampiony roratnie, 

a pod chórem świece wigilijne i opłatki.  

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I sobota grudnia. 

Zapraszamy do comiesięcznej spowiedzi św. Okazja do spowiedzi dla 

dzieci przed czwartkowymi roratami.  

W czwartek, podczas Mszy św szkolnej dzieciom przygotowującym 

się do I Komunii św. zostaną poświęcone medaliki. Po Mszy św. spotka-

nie dla dzieci pierwszokomunijnych i rodziców.  

W piątek zapraszamy młodzież na Mszę św. godz. 1800. Kandydatom 

do bierzmowania przypominamy, że I Piątek jest dla nich stałym punktem 

formacji przed bierzmowaniem. 

Za tydzień przypada 4 grudnia – wspomnienie świętej Barbary. 

Serdecznie zapraszamy górników i hutników, i tych którym patronuje św. 

Barbara na Mszę św. w ich intencji o godz. 900. Zachęcamy górników       

i emerytów górniczych do włożenia na tę piękną uroczystość mundurów 

górniczych. 

W związku z odwiedzinami kolędowymi pojawiła się okazja kilku 

wolnych intencji mszalnych. Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii.  

Chorych Parafian w grudniu odwiedzimy w sobotę 16. 

Przypominamy o naszej parafialnej pielgrzymce do Ziemi Świętej 

w kwietniu 2017 roku.  

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na bieżące rachunki parafii. Za 

tydzień kolekta również na potrzeby parafii, a przed kościołami w całej 

diecezji przeprowadzona będzie zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi 

na Wschodzie. Bóg Zapłać za każdą ofiarę.   

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyj-

ne Drogi. Jest nowy numer  Małego Gościa. Jest także „Głos Św. Antonie-

go”.   

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego 

błogosławieństwa.       

   

                                                                             Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
27.11. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Mt 24,37-44) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

I Niedziela Adwentu  

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z 

przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i 

pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie 

spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z 

przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 

wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, 

druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy 

złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 

domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie.  Oto Słowo Pańskie. 

   ADWENT 

   Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w 

liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki nie 

ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona do-

piero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu 

do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono określane mianem Ad-

wentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się w 

tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gor-

liwie gromadzili się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji 

gallikańskiej Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, 

skupienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, 

wprowadził w Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w okresie 

trzech tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W 

Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został wprowadzony 

dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego 

przygotowania na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, 

Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czytań i formularzy, bez praktyk 

pokutnych.  

   Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmo-

wał już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na 

obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na początku IX w. Adwent 

nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na 

ostateczne przyjście Chrystusa.  



 I Niedziela Adwentu 27 listopada 2016. 

700 Za † mamę Różę Wypiór.  

900 Za † Marię Piątek w 1. rocznicę śmierci.  

1100 
Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka, Józefa Jurczyków, Lu-

dwikę Kozaczkę, Czesława Stanka, Marię i Krzysztofa Szewerów, Genowefę i Piotra 

Wyderków, Antoniego i Dariusza Kudełko.  

1230 CHRZTY: Julia Aniol, Jakub Iwon.     

1700 Za † Gabrielę Brzeziecką w kolejną rocznicę śmierci.  

Poniedziałek 28 listopada 2016. 

700 Za † Emilię Drobisz od lokatorów z ul. Różanej 4.  

800 Za †† Małgorzatę Wilczek na pamiątkę urodzin, męża Józefa, córkę Urszulę i syna – ks. 

prob.Pawła Wilczka.  

1800 Za † Stanisława Machowskiego.  

Wtorek  29 Listopada 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za †† rodziców Jadwigę 

i Wincentego, Helenę i Jerzego, dziadków i rodziców chrzestnych z obu stron.  

800 Za †† członków III Zakonu św. Franciszka za wstawiennictwem wszystkich świętych 

Zakonu Serafickiego.  

1800 1. Za † Tadeusza Nowaka z okazji urodzin. 

2. Za † Piotra Grzywarczyka w 1. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.  

Środa 30 listopada 2016.  

700  

800 Za † męża Adama Packa w 30. dzień po śmierci.  

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

dziękowań; 

- Za †† rodziców Cecylię i Tomasza Sobczaków; 

- Za † Mariana Gladisa w 30. dzień po śmierci; 

- Za † Mariusza Łukasika, jego babcię Natalię oraz †† z rodziny Łukasik, krewnych i 

powinowatych.  

Czwartek 1 grudnia 2016. 

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

płaństwa.  

800 Za †† męża Antoniego, rodziców Filipa i Stefanię oraz pokrewieństwo z obu stron.  

1700 1. Za † Jana Białasa w kolejną rocznicę śmierci. 

2. Za †† Józefę i Jana Nurko oraz Józefa Hetmańczyka.  

Piątek 2 grudnia 2016 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodzi-

ny naszej parafii.  

800 1. O potrzebne łaski dla rodziny Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

2. Za † Emilię Drobisz od lokatorów z ul. Różanej 4.  

1800 1. Do Opatrzności Bożej w intencji Jacka Delocha z okazji urodzin z podziękowaniem za 

dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 

życia. 

2. O radość życia wiecznego dla † ojca Jana Kiera.  

Sobota 3 grudnia 2016. 

700 Za †† męża Henryka, rodziców i pokrewieństwo.  

800 1. Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i †† członków 

Żywego Różańca. 

2.  

1800 Za †† rodziców Jadwigę i Józefa Cudek.  

II Niedziela Adwentu 4 grudnia  2016. 

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

wspólnoty.  

900 O Boże błogosławieństwo i zdrowie  za wstawiennictwem św. Barbary dla górników ich 

rodzin, emerytów górniczych, wdów i wdowców.  

1100 Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Świętego, 

zwłaszcza o właściwy wybór drogi życia, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla Domi-

nika Kościuka.                                                                                                TE DEUM. 

1230 1. Do Bożej Opatrzności w int. Krystyny z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za wszystkie lata życia, z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata. TE DEUM. 

2. Do Bożej Opatrzności w intencji Eugeniusza Skopa z okazji 85. rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opie-

kę MB Nieustającej Pomocy i św. Antoniego.                                                TE DEUM.  

1700 Za † Jana Lewandowskiego w kolejną rocznicę śmierci.  

RORATY   
 

   W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia 

NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce 

kultywowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wcze-

snym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich 

początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu 

znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona obecność Maryi. Euchary-

stia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uro-

czystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków 

w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia (chociaż wyłącznie pod-

czas Rorat).  

   Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie dodatkowej świecy. W daw-

niejszych czasach przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król, niosąc 

pięknie ozdobioną świecę, i stawiał ją na najwyższym lichtarzu na środku ołtarza.   Od 

IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony "O", ponieważ 

wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, 

O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Tak uszeregował je Amala-

riusz z Metzu (+ 850). Oparte są one na obrazach i symbolach biblijnych.  

   W odnowionej liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zosta-

ły w Mszę świętą jako wersety aklamacji przed Ewangelią.  

http://brewiarz.pl/czytelnia/adwent_o.php3

