
Ogłoszenia Parafialne 23.12.2018r. 

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte w naszej 
s wiątyni Ś więta Boz ego Narodzenia, za nadesłane i złoz one z yczenia; dzię-
kuję członkom zespołu charytatywnego za sprzedaz  s wiec i opłatko w; dzię-
kujemy młodziez y oazowej za spektakl wprowadzający nas w tajemnicę 
Boz ego Narodzenia przed Pasterką, Boz ym Nutkom i organis cie, słuz bie 
kos cielnej i słuz bie ołtarza, dziękujemy tym kto rzy wysprzątali i udekoro-
wali naszą s wiątynię.  

 

Jutro pożegnamy Stary Rok. Zapraszamy serdecznie po południu 
o godz. 1600 na mszę św. i na nabożeństwo dziękczynno-błagalne.  
Chcemy podziękowac  Panu Bogu za otrzymane łaski w mijającym roku, 
przepraszac  za popełnione zło i prosic  o błogosławien stwo na Nowy 2019 
Rok. Za publiczne odmo wienie hymnu Te Deum Laudamus moz na tego dnia 
uzyskac  odpust zupełny  

 

We wtorek obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Ma-
ryi, oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

 

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego 
- Trzech Króli, świętujemy objawienie się Chrystusa całemu światu.  

Trzech Króli to także Dies Episcopi – pamiętajmy w naszych modli-
twach o Abp Wiktorze Śkworcu, i biskupach pomocniczych Marku i Adamie 
kto ry s więtują rocznicę przyjęcia s więcen  biskupich. 

 

W przyszła niedzielę zapraszamy dzieci grające na różnych instrumen-
tach oraz muzykujących parafian oraz aby przynieśli ze sobą instrumenty na 
Mszę św. o godz. 1100, a popołudniu w Trzech Króli na godz. 1600 zapraszamy 
do naszej świątyni na wspólne rodzinne kolędowanie oraz adorację przy 

żłóbku. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota mie-
siąca. 

Spotkanie dla dzieci przed I Komunią w sobotę o godz. 1200. 
 

Naszych chorych i starszych parafian odwiedzimy w sobotę 12 
stycznia. Wspo lne noworoczne spotkanie przy stole wszystkich członko w 
grup i ruchów działających w naszej parafii odbędzie się w najbliższą 
sobotę 5 stycznia o godz. 1100. Serdecznie zapraszamy.   

 

W nadchodzących tygodniach, w okresie kolędowym istnieje moż-
liwos c  przyjęcia dodatkowych intencji na Mszach porannych. Zaintereso-
wanych zapraszamy do zakrystii lub kancelarii.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszego kościoła. 
Kolekta zbierana w Nowy Rok przeznaczona jest na WŚ ŚD w Katowicach, 
kolekta w Trzech Kro li przeznaczona będzie na Misje. Bo g Zapłac  za kaz dy 
wasz dar.  Na nowo rozpoczęty tydzien , na czas przełomu Śtarego i Nowego 
Roku niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.  

                                                                               Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
23.12. 2018 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 2, 41-52)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela - Święto Świętej Rodziny   

   Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat 
dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończo-
nych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli 
Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szu-
kali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruza-
lem, 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, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie". Lecz on im odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzie-
liście, 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 sprawy w swym 
sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.  
Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 
   Dokonała się tajemnica wcielenia Syna Bożego. To, co wydawało się nie-
możliwe, stało się rzeczywistością: „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało mię-
dzy nami”. Rodzina ludzka stała się rodziną samego Boga, w której Życie bę-
dzie rosło, nabierało mocy, napełniało się mądrością i w której spełni swe ży-
cie. To, co nosiło – i nosi – w sobie znamiona zwyczajności, staje się miejscem 
wyjątkowym, jedynym i niepowtarzalnym. Staje się kolebką życia i świętości. 
Na czym więc polegała tajemnica szczęścia Świętej Rodziny poza niezwykłą, 
bo cielesną obecnością Boga Jezusa? Na pewno nie na bogactwie, przepychu 
i pozycji w społeczeństwie, co widać po stajni betlejemskiej czy domu 
w Nazarecie. Tajemnica szczęścia członków tej szczególnej rodziny zawarta 
jest we wnętrzu ich serc, w ich wzajemnej miłości i odpowiedzialności 
za siebie. Nikt z nich nie jest samotny, bo mają siebie i o tym doskonale wie-
dzą. Każde z nich wie, że jest u siebie i że jest potrzebne innym: Józef Maryi 
i Dziecku, Maryja Jezusowi i mężowi, Syn swej Matce i ojcu ziemskiemu. Są 
sobie potrzebni, by wzrastać w miłości i w nią wierzyć. Wiedzą, że są razem 
i mają siebie na dobre i na złe. Gdyby kogoś zabrakło w tych chwilach, zionęła-
by pustka.  



Niedziela  Święto świętej Rodziny  30 grudnia 2018. 

700 
W intencji Marii i Henryka z okazji 55 rocznicy ślubu jako podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla jubilatów, dzieci i wnuków. 

900 
Z okazji 10. urodzin Jakuba Imiołczyka jako podziękowanie za dar życia z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie. 

1100 
Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej dla rodziny Mierzwów. 

1230 

1. CHRZTY: Mia Zapalska, Kaja Głowacka, Antonia Leśny;     ROCZKI: Daniel i 
Nadine Mokrysch. 

2. Z okazji 50. rocznicy ślubu Heleny i Zygmunta Kempnych jako podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla ju-
bilatów i całej rodziny.                                                             TE DEUM 

1700 
Za † Ks. Prałata Konrada Lubosa na pamiątkę urodzin, †† rodziców: Jana i Marię oraz †† 
pokrewieństwo z rodzin Czempiel, Lubos, Dziadek, Wilk i Kaduk. 

Poniedziałek  31 grudnia 2018. 

700 W 30. dzień po śmierci Norberta Juroka - od córki, wnuka i szwagierki. 

800 Za † Mieczysława Góreckiego na pamiątkę imienin, †† rodziców i teściów. 

1600 Za parafian. 

Wtorek 1 stycznia 2019.     NOWY ROK 

700 Za † Księdza proboszcza Józefa Kempińskiego od Arcybractwa NSPJ. 

900 W intencji Parafian. 

1100  Za †† Annę i Jana Nawarówe, †† rodziców, siostry i braci.  

1230 W rocznicę śmierci Anny i Feliksa Dziekańskich. 

1700   

Środa 2 stycznia 2019. 

700 
W int. Róży Domogały z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny 

800 Za † Holgera Schőna. 

1800 
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-
dziękowań; - Za † Teresę Kwiatkowską od lokatorów z ul. Gałeczki 9; - Za † Łucję Dzia-
dak, † męża Józefa i  Marię Sobała. 

 Czwartek 3  stycznia 2019. 

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

800 Za † męża Jerzego Strąka w 30. rocznicę śmierci i †† pokrewieństwo z obu stron. 

1700 Za † Wiesławę Stempień. 

 Piątek 4 stycznia 2019. 

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

800 
Z okazji 70. rocznicy urodzin Krystyny Muszalczyk z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny 

1800 
Za †† rodziców Stefanię i Mieczysława Zimniewiczów oraz rodzeństwo: ks. Stanisława, 
Janinę i Andrzeja 

  Sobota 5 stycznia 2019. 
700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i zmarłych 

członków Żywego Różańca. 

 800 Za †† mamę Wiktorię Dobczyk w 24. rocznicę śmierci, jej męża Emila, syna Tadeusza i 
synową Urszulę oraz z okazji urodzin Róży Domogały. 

1800 Za †† rodziców Helenę i Adolfa Włoczyków oraz rodzeństwo: Mariana, Urszulę, Edwar-
da. 

  Niedziela  Uroczystość Objawienia Pańskiego  6 stycznia 2019  
700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny 

wspólnoty. 

900 Za † Reginę Furmaniak w 1. rocznicę śmierci oraz †† rodziców, siostrę i szwagra. 

1100 Za † Mariannę Lewandowską. 

1230 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w 
intencji solenizantów: małżonków Stefana i Dorotę Cebulskich oraz wnuka Kamila i jego 
żonę Wioletę, z podziękowaniem Bogu za dar życia, z prośbą o zdrowie i Bożą pomoc w 
wypełnianiu Jego woli oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

1700 Za † brata Henryka Sławińskiego jako pamiątka urodzin. 

   Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy 
złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej 
cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.  


