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Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent czas radosnego oczekiwania na 

s więta Boz ego Narodzenia.  
I Niedziela Adwentu tradycyjnie obchodzona jest jako niedziela trzez wos ci – 

zachęcamy do podejmowania daru abstynencji od alkoholu. Moz na tez  wpisac  się 
do księgi trzez wos ci. 

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.  
Jak co roku pojawiło się serce pełne dobra - polecamy je waszej dobroci.  
We wtorek wspomnienie św. Barbary, serdecznie zapraszamy na Mszę św. 

o godz. 900 górników, emerytów górniczych, wdowy, wdowców, i rodziny gór-
nicze do wspólnego dziękczynienia. Nie będzie mszy św. o godz. 800. 

W środę o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W sobotę, 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny. Msze św. w sobotę o godz. 700, 900, 1800. Nie będzie 
mszy św. o godz. 800. 

Matka Boża, objawiając się w Ś więto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 
r., pielęgniarce Pierinie Gilli we Włoszech powiedziała: Życzę sobie, aby każdego 
roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. 
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. …. Jeśli ktoś nie mo-
że w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".  Dlatego Legion Maryi 
i Odnowa w Duchu Św. zapraszają do naszego kos cioła do czuwania modlitewne-
go w Godzinie Łaski od godz. 1200 – 1300.  

8 grudnia to także święto Oazy i Dzieci Maryi, z tej okazji w piątek na godz. 
1800 zapraszamy wszystkich oazowiczów, Dzieci Maryi, także tych którzy byli 
w tych ruchach przed laty do wspólnego świętowania. Po Mszy św. wieczor-
nej spotkanie dzieci, młodzieży i rodziców w salkach. 

W tym tygodniu przypadają w życiu liturgicznym I czwarte, piątek i I sobota 
nowego miesiąca. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

Spotkanie dzieci przed I Komunią św. W czwartek po Mszy s w. wieczornej  
Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w piątek po wieczornej Mszy s w.  
Spotkanie członków Żywego Różańca w sobotę po mszy s w. o godz. 700. 
Chorych parafian odwiedzimy z posługa sakramentalną w sobotę 22 grudnia. 
W kancelarii można nabyć bilet na BETLEJEM W SPOTKU, kto re będzie odbę-

dzie się 3 stycznia. Bilety są po 50, 60 i 80 złotych. Pod chórem moz na zakupic  
wigilijne s wiece, kalendarze ksiąz kowe i pos więcone opłatki.   

Dziękujemy za złoz one dzisiaj ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  kolekta na 
potrzeby naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  W przyszłą niedzielę wycho-
dząc z kos cioła będzie moz na wesprzec  fundację Pomoc Kos ciołowi na Wschodzie. 
Zespołowi charytatywnemu dziękuję za przeprowadzanie zbio rek. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, nowy numer Małego 
Gości, są Misyjne Drogi. Jest takz e „Głos Św. Antoniego” z planem odwiedzin kolędo-
wych.  Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego bło-
gosławien stwa.        
  
                                                                                                                         Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
2.12. 2018 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, przychodzącego na 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 Człowie-

czym”.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   Czas przyjścia Pana w dniu ostatnim pozostaje tajemnicą. Jednak Bóg przy-

chodzi codziennie, „znienacka”, „jak potrzask”, albo „jak złodziej”. Nie tylko 

w „dniu ostatecznym”, w Eucharystii czy na Boże Narodzenie. I może się zda-

rzyć, że zbyt zajęci sobą, możemy przespać Jego przyjście… Stąd powinniśmy 

być dyspozycyjni, trwać w gotowości, czuwać nieustannie. Nie dlatego, że się 

boimy Jego przyjścia; przeciwnie, aby być gotowym na każde Jego wezwanie.  

   Adwent, który rozpoczynamy jest czasem tęsknego, pełnego nadziei oczeki-

wania. W buddyzmie najwyższa doskonałość polega na wyzbyciu się tęsknoty. 

W chrześcijaństwie jest odwrotnie. Św. Augustyn napisał, że serce człowieka 

jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. W każdym z nas jest pragnienie, 

tęsknota za miłością, pięknem, nieskończonością, czyli za Bogiem. Bóg stwo-

rzył nas jako istoty stęsknione. Każdy z nas nosi w sobie ślad, znamię, obraz 

Boży i tęsknotę za pełnią. Czuwać to znaczy umiejętnie kierować tęsknotami. 

Zamiast rozpraszać je na tysiące niepotrzebnych spraw, lęków, niepokojów, 

trosk uczmy się kierować je ku Bogu, który jedynie może zaspokoić do końca 

naszego ducha.  

   Czy myśl o przyjściu Pana w „Dniu Ostatecznym” rodzi we mnie więcej lę-

ków czy nadziei? Czy jestem bardziej zajęty sobą czy otwarty/a na innych? Na 

czym polega moje czuwanie? A na czym ospałość? Czy nie przesypiam czasu 

łaski, objawienia Boga oraz najważniejszych wydarzeń mojego życia?  



  I NIEDZIELA ADWENTU   2 grudnia 2018. 

700 
Za żyjących i †† członków Arcybr. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój 

wspólnoty. 

900 
Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 75. urodzin Albi-

na Lipianina i imienin żony Leokadii z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego dla solenizantów i całej rodziny.                     TE DEUM 

1100 Za †† Jadwigę i Józefa Cudek. 

1230 
W intencji Jacka Delocha okazji 50. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla 

solenizanta i całej rodziny                                                                   TE DEUM 

1700 Za † Barbarę Karin Kowalską - jako pamiątka urodzin. 

Poniedziałek  3 grudnia 2018. 
700 Za †† ciocię Janinę, Leopolda Krajewskich, † syna Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800 Za † Elżbietę Druzgałę - od rodziny Burtanów z Lubnia. 

1800 Za † Romanę Szymankiewicz oraz †† z rodzin: Szymankiewicz i Potocki. 

Wtorek 4 grudnia 2018. 

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

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

rodzin, emerytów górniczych, wdów i wdowców. 

1800 Za †† Alojzego Strzeleckiego, Katarzynę i Antoniego Wydmuchów 

Środa 5 grudnia 2018. 

700 
Za †† rodziców Stanisława i Helenę Janików, Aleksandra i Janinę Kowalczyków oraz †† 

rodzeństwo. 

800 
Za żywych i †† pracowników Energomontażu Chorzów zwłaszcza za †† Bogdana Szcze-

pańskiego, Stanisława Koczego, Jana Szubę, Halinę Rusek, Jadwigę Zdrzałek, Stefanię 

Rajtor, Helenę Siemińską, Kazimierza Barana. 

1800 

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

dziękowań;  
- Za † Jana Lewandowskiego w kolejną rocznicę śmierci;  

- Za †† Janinę i Roberta Sklorzów, Jana i Janinę Wrzesińskich. 

Czwartek 6 grudnia 2018. 

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

płaństwa. 

800 
Z okazji kolejnej rocznicy urodzin Barbary i Norberta z rodzinami, dzieci: Janusza, Annę 

i Magdalenę z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego. 

1700 
Za † żonę Ewę Kucharską w 1.rocz. śmierci oraz †† sportowców z klubów Azoty Cho-

rzów i AKS Chorzów. 

Piątek 7 grudnia 2018. 

700 
1. Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

800 Za † Andrzeja Piotrowskiego na pamiątkę urodzin. 

1800 Za † ojca Jana Petrusa w 1. rocznicę śmierci. 

Roraty  
 

   Nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku - Rorate 

caeli desuper - "Spuśćcie rosę, niebiosa". Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych 

światłach - zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości 

Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten 

śpiewa się każdego dnia - wyłącznie podczas Rorat. W czasie rorat razem z Maryją prze-

żywamy czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Dlatego czytania liturgiczne, głoszo-

ne kazania mają nas do tego przygotować.  

   W Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza, można znaleźć następującą de-

finicję: "Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości 

Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do lu-

dzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia 

Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. 

Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania". Dobre 

przeżycie Adwentu i rorat jest związane z rozważaniem tych dwóch prawd: obecności 

Chrystusa już teraz, prowadzącego nas przez życie, którego celem jest wieczność. Warto 

więc w tym bardzo krótkim czasie trochę się zatrzymać. Żeby nie dać się ponieść atmos-

ferze Bożego Narodzenia, zanim te święta faktycznie się zaczną. Bo wtedy łatwo jest 

przeżyć Boże Narodzenie bez Boga… Czuwanie wypracowuje piękne cechy: pracę nad 

sobą, gotowość na spotkanie Pana z czystym sercem. Dlatego warto przeżyć Adwent 

uczestnicząc w roratach, przystąpić do Sakramentu Pokuty, czy wziąć udział w organi-

zowanych przez parafie rekolekcjach.   

  Sobota 8 grudnia 2018. 

700 W intencji Legionu Maryi z okazji patronalnego święta i o rozwój duchowy i liczebny. 

900 Za † męża Jana Szymańskiego w 3. rocznicę śmierci. 

1800 Za † mamę Zofię Mierzwę oraz Marię Haraf i Marię Strihafkę na pamiątkę imienin. 

  NIEDZIELA 9 grudnia 2018. 
700 Za † Elżbietę Druzgałę - od Grażyny i Józefa Druzgałów z rodziną. 

900 Za † Janinę Rzepkę w 1. rocznicę śmierci. 

1100 
W intencji Jakuba Rychlickiego z okazji 18. urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

1230 
W intencji pani Piątek z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i 

całej rodziny. 

1700 
Za †† męża Ryszarda Pawlika i † córkę Bożenę Zajdel na pamiątkę urodzin, oraz o opie-

kę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla wnuczki Katarzyny w 30. rocznicę jej urodzin. 

Maranatha – Przyjdź Panie Jezu 


