
Ogłoszenia Parafialne 29.11.2015r. 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent czas radosnego oczekiwania na 
s więta Boz ego Narodzenia. Dzis  rozpoczynamy ro wniez  nasze Parafialne Odno-
wienie Misji. Witamy w naszej wspo lnocie o. Stanisława Misjonarza s w. Rodziny.  

Zapraszamy na nauki ogo lne rano na Mszy s w. o godz. 800 oraz na nauki stano-
we wieczorem dla kobiet i męz czyzn, oraz dla oso b z yjących samotnie. Męz czyzn 
zapraszamy na naukę stanową dzis  o godz. 1800, kobiety jutro o godz. 1900, a osoby 
z yjących samotnie we wtorek o godz. 1900.  Odnowienie Misji zakon czymy w s rodę. 
W s rodę podczas Mszy s w. zbierana będzie kolekta na potrzeby Zgromadzenia Mi-
sjonarzy s w. Rodziny.  

Od poniedziałku do piątku serdecznie zapraszamy na RORATY. Dla dzieci 
na Mszach s w. wieczornych, a dla dorosłych na Mszy s w. o godz. 700 rano. W zakry-
stii i kancelarii są jeszcze do nabycia lampiony roratnie oraz kalendarze na 2016 
rok. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I sobota grudnia. Zapra-
szamy do comiesięcznej spowiedzi s w. Okazja dla dzieci przed czwartkowymi ro-
ratami. W czwartek, podczas Mszy św szkolnej dzieciom przygotowującym się 
do I Komunii s w. zostaną pos więcone medaliki. Po Mszy s w. spotkanie dla dzieci 
pierwszokomunijnych i rodzico w.  

W piątek przypada 4 grudnia – wspomnienie świętej Barbary. Serdecznie za-

praszamy górników i hutników, i tych którym patronuje św. Barbara na Mszę św. w ich 

intencji o godz. 900.  Na świętowanie tegorocznej Barbórki abp Skworc udziela wier-

nym Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości 

od pokarmów mięsnych w piątek 4 grudnia 2015 r., w dniu liturgicznego wspomnienia 

świętej Barbary, Dziewicy i Męczennicy, Patronki górników i archidiecezji. 
W piątek zapraszamy młodziez  na Mszę s w. godz. 1800. Kandydatom do bierz-

mowania przypominamy, z e I Piątek jest dla nich stałym punktem formacji przed 
bierzmowaniem. 

Razem ze Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeprowadza-
my kolejny raz zbio rkę zuz ytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektro-
s mieci moz na przynies c  w sobotę 5 grudnia do godz. 1100 przed kryptę naszego 
kos cioła. Pod chórem od dziś moz na zakupic  wigilijne s wiece i opłatki. Za tydzien  
młodziez  zorganizuje kiermasz s wiąteczny, oraz będzie moz na wesprzec  rekolek-
cje dla oso b niepełnosprawnych – p. Teresa Janysek tradycyjnie juz  będzie rozpro-
wadzała ozdoby s wiąteczne.   

Tegoroczne odwiedziny kolędowe rozpoczynamy od soboty 12 grudnia. Głos 
św. Antoniego zawiera poprawiony plan tegorocznej kolędy. Jest on takz e dostępny 
w gablotce oraz na parafialnej tronie internetowej.  

Przypominamy, z e nadal istnieje moz liwos c  dopisania się do listy oso b, kto re 
w przyszłym roku przyjmą w gos cinę młodziez  podczas S wiatowych Dni Młodych. 
Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii.  

Przypominamy również o naszej parafialnej pielgrzymce do Włoch w 
kwietniu 2016 roku. Mamy juz  20 chętnych, kolejni bardzo mile widziani.  

Dziękujemy za złoz one dzisiaj ofiary na biez ące rachunki parafii. Za tydzien  
kolekta ro wniez  na potrzeby parafii, Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.   

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyjne Drogi. 
Jest  Mały Gość. Jest takz e „Głos Św. Antoniego”.  Polecamy takz e chorzowskie Spo-
tkania. Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
29.11. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Łk 21,25-28.34-36) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

I Niedziela Adwentu 

    Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu             

i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego 

nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażają-

cych ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 

Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to 

dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 

odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 

znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają 

na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 

uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.  

Oto Słowo Pańskie 

Adwent głosi nadzieję 

    „Dzisiejsza I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół 

na nowo wyrusza w drogę i zachęca nas do głębszej refleksji nad tajemnicą 

Chrystusa — tajemnicą zawsze nową, która nie wyczerpuje się z czasem. Chry-

stus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Dzięki Niemu historia ludzkości 

pielgrzymuje niejako ku wypełnieniu się Królestwa, które On sam zapoczątko-

wał poprzez swoje wcielenie i swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.  

   Dlatego Adwent jest synonimem nadziei: nie daremnym oczekiwaniem na 

jakiegoś bezosobowego boga, lecz konkretną i niezawodną ufnością w powrót 

Tego, który już raz do nas przyszedł, «Oblubieńca», który swoją krwią przypie-

czętował zawarte z ludzkością wieczne przymierze. Jest to nadzieja, która po-

budza do czujności, cnoty wyróżniającej ten szczególny okres liturgiczny. Do 

czujności w modlitwie, ożywianej pełnym miłości oczekiwaniem; czujności 

wyrażającej się w dynamice konkretnej miłości, której towarzyszy świado-

mość, że Królestwo Boże przybliża się tam, gdzie ludzie uczą się żyć jak bra-

cia”.  

 
        Św. Jan Paweł II - 2 XII 2001 r. — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 



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, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Marii i Józefa 

oraz za †† z obu stron.  

Poniedziałek  - 30 listopada 2015. 

700 Do Bożej Opatrzności w intencji Eugeniusza Skopa z okazji 84. urodzin z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog.        TE DEUM.  

800 Za †† rodziców Cecylię i Tomasza Sobczaków.  

1800 Za †† Łucję Szopę i Teresę Deję.  

Wtorek 1 grudnia 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Ireneusza Rutkow-

skiego od kolegów z Departamentu Paliw.  

800 Za †† męża Antoniego, jego rodziców: Stefanię i Filipa Kaduków.  

1800 Z okazji urodzin Jacka Delocha, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

oraz o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Środa 2 grudnia 2015. 

700 Za Parafian.  

800 O Boże błogosławieństwo i zdrowie  za wstawiennictwem św. Barbary dla pracowników 

Energomontażu Chorzów i ich rodzin, emerytów z rodzinami i za †† pracowników Ener-

gomontażu, a zwłaszcza za † Eugeniusza Czypka, Longina Żmigrodzkiego, Łukasza 

Parzonka, Jerzego Czekaja, Bonifacego Helika, Józefa Depta, Kazimierza Barana, Józe-

fa Szatko i Romana Kwiotka.  

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

podziękowań; 
- Za † Józefa Hetmańczyka oraz za †† Józefę i Jana Nurko. 
- Za † Krystynę Nawara w 30 dzień po śmierci od lokatorów z ul. Młodzieżowej 39. 

Czwartek 3 grudnia 2015. 

700 Za † Janinę Widerę w 1. rocznicę śmierci oraz za †† Stefana i Ewę Widerów.  

800  

1700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za naszych kleryków.  

Piątek 4 grudnia 2015. 

700 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Jana i Janiny oraz za †† obu stron.  

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

rodzin, emerytów górniczych, wdów i wdowców.  

1800 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodzi-

ny naszej parafii.  

Sobota 5 grudnia 2015. 

700 Za †† Janinę, Leopolda, Jana Krajewskich.  

800 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli.  

1800 Za † Jana Lewandowskiego.  

II NIEDZIELA Adwentu 6 grudnia 2015.  

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

bractwa NSPJ  

900 W intencji Gertrudy Łebskiej z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar 

życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Naj-

świętszej i św. Antoniego oraz o potrzebne łaski na dalsze lata.                TE DEUM.  

1100 Za † Krzysztofa Herba.  

1230 Do Bożej Opatrzności z ok. 75. ur. Ryszarda Pawlika z podz. za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże bł. dla całej rodziny i radość niebiańską dla † córki Bożeny. TE DEUM.  

1700 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej 

rodziny.  

Sobota - 14.XI 2015 r. był pamiętnym dniem dla naszej chorzowskiej wspo lnoty 
jak ro wniez  dla całej parafii s w. Antoniego. Na wieczornej Mszy s w. – i przez całą 
niedzielę - w ramach ogłoszen  przybliz ałam charyzmat o. Załoz yciela Edmunda 
Bojanowskiego oraz zapraszałam dzieci i młodziez  na tzw. Spotkania Integracyjne 
w kaz dą sobotę od 14.00 do 16.30. Pragniemy pos więcic  młodemu pokoleniu swo j 
czas, podarowac  dos wiadczenie Boga, naszą miłos c  i zapał. Chcemy wspo lnie się 
modlic , s piewac , rozmawiac  oraz zmierzyc  swoje siły w konkursach i zabawach. 
Zapraszałam takz e rodzico w z małymi dziec mi, na kto re czekają ro z ne atrakcje. 
Moz na spędzic  sobotnie popołudnie trochę inaczej i w trochę innym – bo siostrza-
nym – gronie. Po kaz dej Mszy s w. zorganizowałys my tzw. „drzwi otwarte” do na-
szego klasztoru. S.M. Adriana juz  czekała u progu na gos ci. Moz na było zobaczyc  na 
własne oczy młodziez owe  terytorium. Po modlitwie w kaplicy prezentowałys my 
nasze nowe dzieło. Parafianie byli bardzo wzruszeni i dziękowali za ten nowatorski 
pomysł. Po Mszy s w. dziecięcej był prawdziwy nalot – 54 osoby. Nasza sala była 
jakby z gumy. Wszyscy się zmies cilis my, a dzieci oczywis cie juz  zajęły miejsca przy 
stolikach. Mamy wielką nadzieję, z e ta praca przyniesie błogosławione owoce         
w duchowym wzros cie młodszych parafian. 

Ku wielkiej naszej rados ci nastąpiło w sobotę I spotkanie: przyszło 8-ro dzieci. 
Obiecały, z e w następną przyprowadzą rodzen stwo. 

Przy okazji naszych „otwartych drzwi” starsi parafianie poprosili o zorganizo-
wanie takz e  dla nich spotkania w klasztorze. Podejmując te głosy mamy propozy-
cję: raz w miesiącu będzie moz na przyjs c  na tzw. Popołudnie dla senioro w. O 14.00 
modlitwa w naszej kaplicy, po z niej przejs cie do Sali kinowej na wartos ciowy film, 
kawa i dyskusja. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 9.12.br. I co Wy na to, ko-
chani Parafianie?  

 
                                                                 w imieniu wspo lnoty s.M. Paschalia Stasiuk 


