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Zapraszamy dziś na rodzinne kolędowanie przy z ło bku o godz. 1600.  
W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Kró-

li, ś więtujemy objawienie śię Chryśtuśa całemu ś wiatu. Mśze Ś w. śprawuje-
my jak w niedziele. Zapraśzamy śerdecznie do naśzego koś cioła o godz. 
1800 na koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 
Wstęp wolny 

Tego dnia także przypada Dies Episcopi – pamiętajmy w naśzych mo-
dlitwach o Abp Wiktorze Śkworcu, kto ry ś więtuje 18. rocznicę przyjęcia 
ś więcen  biśkupich oraz o dwo ch nowych biśkupach pomocniczych naśzej 
Archidiecezji, Marku Śzkudle i Adamie Wodarczyku. 

Zapraszamy na adorację Najś więtśzego Śakramentu w czwartek o 1530 
i w śobotę od 1700. 

W piątek na Mszę św wieczorną zapraszamy młodzież przygoto-
wującą się do bierzmowania. Po Mszy Św. wieczornej odbędzie śię śpo-
tkanie formacyjne dla kandydato w do bierzmowania. 

W piątek swoje spotkanie o godz. 1600 przez ywac  będzie Apośtol-
śtwo Dobrej ś mierci, a wieczorna Mśza Ś w. śprawowana będzie w intencji 
z yjących i zmarłych członko w Apośtolśtwa. 

W sobotę 16 stycznia o godz. 1030 odbędzie się wspólne spotkanie 
kolędowo-noworoczne dla członków wszystkich grup i ruchów działa-
jących w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do zbudowania tej 
wspólnoty.  

Przypominamy, z e naśze Śiośtry Śłuz ebniczki zapraśzają do śibie dzie-
ci i młodziez  od godz. 1400-1630.  

W sobotę wieczorem o godz. 1930 zapraśzamy do naśzej ś wiątyni na 
kolejny Wieczór św. Jana Pawła II. 

W przyszła niedzielę obchodzimy Ś więto Chrztu Pan śkiego, kolekta 
przeznaczona będzie na potrzeby Archidiecezji. Kolekta zbierana w Trzech 
Kro li przeznaczona będzie na potrzeby Miśji ś w. Dziękujemy za złoz one 
dziś  ofiary na potrzeby naśzej parafii.  

W okresie kolędowym do 24 stycznia iśtnieje moz liwoś c  zamawiania 
intencji podczaś Mśzy ś w. porannych. Zaintereśowanych zapraśzamy do 
zakryśtii lub kancelarii. 

Zachęcamy do lektury religijnej jeśt Gość Niedzielny, Mały Gość, śą 
Misyjne Drogi.  Jeśt Głos św. Antoniego.  

Na nowo rozpoczęty tydzien , niech nam wśzyśtkim Bo g udziela śwego 
błogośławien śtwa.  

         
                                                                     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
3.01. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(J 1,1-18) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

   Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono 

było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 

stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość 

w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany 

przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświad-

czyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, 

lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, któ-

ra oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /

Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej 

własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - któ-

rzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o 

Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: 

Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode 

mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Pra-

wo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chry-

stusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 

Ojca, /o Nim/ pouczył. Oto Słowo Pańskie. 

Adoracja 

   Adorując Jezusa w żłóbku, w Najświętszym Sakramencie i w słowie Bo-

żym, próbujmy odkrywać najgłębszy sens Bożego Narodzenia i pomyślmy, a 

raczej posłuchajmy: do czego wzywa nas Duch Święty; jakie działanie powin-

niśmy podjąć, żeby stale realizowało się w naszym życiu słowo św. Paw-

ła: Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miło-

ści wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć 

duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość 

Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Peł-

nią Bożą (Ef 3,17nn.)  



II NIEDZIELA po Narodzeniu Pańskim 3 stycznia 2016.   

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

twa.  

 900 Za † Marka Rezlera w 30 dzień po śmierci.  

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

łek o radość życia wiecznego.  

1230 Za † Elżbietę Kostkę w 30 dzień po śmierci.  

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

sławieństwo dla syna Adama i córki Anny.  

Poniedziałek  4 stycznia 2016. 

700 Za Parafian.  

800 Za † Piotra Grzywaczyka i za ++ lokatorów - od sąsiadów z ul. Bogedaina 24 i 24a.  

1800 Za † Mariannę Lewandowską w kolejną rocznicę śmierci.  

Wtorek 5 stycznia 2016.  

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

800 W int. Róży Domogały w kolejną rocznicę urodzin.  

1800 Za † brata Henryka Sławińskiego.  

Środa 6 stycznia 2016. 

700  

900 Za Parafian.  

1100 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Miedza, oraz za †† Łucję Miedzę w 6. rocznicę i 

† Klarę Miedzę.  

1230  

1800 Za † Matyldę Wąchałę w 30. dzień po śmierci.  

Czwartek 7 stycznia 2016.  

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

800 Za †† Stefanię, Filipa, męża Antoniego oraz za †† z rodzin Kaduk i Dziadek.  

1800 Za †† Annę i Antoniego.  

Piątek 8 stycznia 2016. 

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

ny naszej parafii.  

800 Za † Jana Szymańskiego w 30 dzień po śmierci.  

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.  

Sobota 9 stycznia 2016. 

700 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny o radość życia 

wiecznego dla śp. Zofii, Włodzimierza i Emila Piotrowskich oraz za †† Zofię i Józefa 

Wilków i dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i zmarłych człon-

ków Żywego Różańca.  

1800 Za † Tadeusza Rozwałkę w 1. rocznicę śmierci.  

 NIEDZIELA 10 stycznia 2016.  

700 Za † Gertrudę Kozubek.  

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii i Janusza Rajtorów z okazji 60 rocznicy zawar-

cia związku małżeńskiego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Boskiej oraz o potrzebne łaski i zdrowie dla prawnuka 

Marcela w dniu 5. urodzin.                                                                       Te Deum.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny i Józefa Sobków z okazji 50 rocznicy zawarcia 

związku małżeńskiego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Boskiej dla całej rodziny.                                 Te Deum.  

1230 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i światło 

Ducha Świętego, opiekę św. Antoniego z okazji 30. rocznicy urodzin Marty.  

1700 Za † Leona Jopka w 4. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.  

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  

 

Kiedy Magowie przybyli do Syna Bożego? Z całą pewnością po ofiarowaniu 

Go w świątyni. Według relacji Ewangelisty, że Herod kazał wymordować dzieci 

do dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli do Betlejem, kiedy Chrystus miał co 

najmniej kilka miesięcy, a może nawet ponad rok. Magowie nie zastali Jezusa w 

stajni; św. Mateusz pisze wyraźnie, że gwiazda stanęła nad "domem" (Mt 2, 11). 

Było w nim jednak bardzo ubogo. A jednak Mędrcy "upadli przed Nim na twarz 

i oddali Mu pokłon". Padano na twarz w owych czasach tylko przed władcami 

albo w świątyni przed bóstwami. Magowie byli przekonani, że Dziecię jest przy-

szłym królem Izraela.  

Według podania, które jednak trudno potwierdzić historycznie, Magowie 

mieli powrócić do swojej krainy, a kiedy jeden z Apostołów głosił tam Ewange-

lię, mieli przyjąć chrzest. Legenda głosi, że nawet zostali wyświęceni na bisku-

pów i mieli ponieść śmierć męczeńską. Pobożność średniowieczna, która chciała 

posiadać relikwie po świętych i pilnie je zbierała, głosi, że ciała Trzech Magów 

miały znajdować się w mieście Savah (Seuva). Marco Polo w podróży na Daleki 

Wschód (wiek XIII) pisze w swym pamiętniku: "Jest w Persji miasto Savah, z 

którego wyszli trzej Magowie, kiedy udali się, aby pokłon złożyć Jezusowi 

Chrystusowi. W mieście tym znajdują się trzy wspaniałe i potężne grobowce, w 

których zostali złożeni Trzej Magowie. Ciała ich są aż dotąd pięknie zachowane 

cało tak, że nawet można oglądać ich włosy i brody".  

Identyczny opis zostawił także bł. Oderyk z Pordenone w roku 1320. Jednak 

legenda z wieku XII głosi, że w wieku VI relikwie Trzech Magów miał otrzymać 

od cesarza z Konstantynopola biskup Mediolanu, św. Eustorgiusz. Do Konstan-

tynopola zaś miała je przewieźć św. Helena cesarzowa. W roku 1164 Fryderyk I 

Barbarossa po zajęciu Mediolanu za poradą biskupa Rajnolda z Daszel zabrał je 

z Mediolanu do Kolonii, gdzie umieścił je w kościele św. Piotra. Do dziś w kate-

drze kolońskiej za głównym ołtarzem znajduje się relikwiarz Trzech Króli, arcy-

dzieło sztuki złotniczej. 


