
Ogłoszenia Parafialne 4.12.2016r. 

Dzisiaj o 1630 nieszpory niedzielne.  
Serdecznie zapraszamy na RORATY. Dla dzieci na Mszach s w. wieczornych,       

a dla dorosłych na Mszy s w. o godz. 700 rano.  Jutro w poniedziałek o godz. 1900 
zapraszamy na Krąg Biblijny. 

W najbliższy czwartek, 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. we wtorek o godz. 700, 900, 1800. 

Matka Boża, objawiając się w Ś więto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 
r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari 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. Będą masowe 
nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą          
i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miło-
sierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta 
Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. 
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". Dlatego 
Legion Maryi i Odnowa w Duchu zapraszają do naszego kos cioła na czuwanie mo-
dlitewne w Godzinie Łaski od godz. 1200 – 1300.  

8 grudnia to także święto Oazy i Dzieci Maryi, zapraszamy wszystkich oazo-
wiczów, Dzieci Maryi, także tych którzy byli w tych ruchach przed laty do 
wspólnego świętowania. Po Mszy wieczornej spotkanie dzieci, młodzieży i ro-
dziców w salkach. 

W piątek o godz. 1600 spotkanie członko w Apostolstwa Dobrej Ś mierci, a wie-
czorna Msza s w. w intencji z yjących i zmarłych apostoło w.  

W sobotę 10 grudnia swój Adwentowy Dzień Skupienia przez ywac  będzie 
Legion Maryi. Początek o godz. 1000 w kaplicy Śio str Miłosierdzia w Domu Opieki 
przy ul. Powstan co w.  W naszej parafii w sobotę o godz, 900 adwentowy dzien  
skupienia dla kandydato w do bierzmowania. Również w sobotę 10 grudnia            
o godz. 1930 zapraszamy na kolejny wieczo r s w. Jana Pawła II. 

Siostry Służebniczki zapraszają do klasztoru na spotkania integracyjne dla 
dzieci i młodziez y w soboty od godz. 1400 do 1630. Pod chórem moz na zakupic  wigi-
lijne s wiece i opłatki. Moz na tez  tam pod chorem wesprzec  fundację Pomoc Kos cio-
łowi na Wschodzie. Za tydzien  będzie moz na wesprzec  rekolekcje dla oso b niepeł-
nosprawnych, kupując u p. Teresy Janysek ozdoby s wiąteczne.   

Za tydzień pod chórem młodzież oazowa będzie rozprowadzac  za dowolną 
ofiarę upieczone przez siebie ciasto i ciastka. Docho d przeznaczony jest na wyjazd 
na letnie rekolekcje wakacyjne, Przypominamy również o naszej parafialnej 
pielgrzymce do Ziemi Świętej w kwietniu 2016 r.  

Już dziś zapraszamy do naszej świątyni na koncert adwentowy "Roraty jazzowe" w 

wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Koncert odbędzie się w nie-

dzielę 18 grudnia 2016 o godz. 1800.  

Dziękujemy za złoz one dzisiaj ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  kolekta 
zbierana będzie przez księz y na pokrycie koszto w prowadzonych remonto w w na-
szej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. Zachęcamy do lektury prasy religijnej. 
Jest Gość Niedzielny, Mały Gość, są Misyjne Drogi. Jest takz e „Głos Św. Antoniego”.  Na 
nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien -
stwa.       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
4.12. 2016 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 3,1-12) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela Adwentu  

   W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się sło-

wo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie dro-

gę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wiel-

błądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód 

leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad 

Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym 

swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeu-

szów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec 

przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie 

myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam 

wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera 

do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobre-

go owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawró-

cenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem go-

dzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 

Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a 

plewy spali w ogniu nieugaszonym.  Oto Słowo Pańskie 

Jan Chrzciciel    
 

   Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależ-

ność do pokolenia Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba we-

wnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał 

chrztu pokuty (Łk 3, 7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garnęła się do niego 

"Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu" {Mt 3, 5; Mk 1, 5). 

Zaczęto nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Me-

sjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości twierdząc, że "Ten, który idzie 

za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sanda-

łów" (Mt 3, 11). Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił 

mu chrztu. Potem niejeden raz widział Chrystusa nad Jordanem i świadczył o 

Nim wobec tłumu: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata" (J 1, 29. 

36). Na skutek tego wyznania przy Chrystusie Panu zjawili się dwaj pierwsi 

uczniowie - Jan i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana (J 1, 37-40).  



 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 błogosławieństwo, zdrowie, dary Du-

cha Świętego, szczególnie o właściwy wybór drogi życia, opiekę Matki Bożej i św. An-

toniego dla Dominika 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 błog., zdrowie, opiekę MB Nieu-

stającej Pomocy i św. Antoniego.                                                                   TE DEUM.  

1700 Za † Jana Lewandowskiego w kolejną rocznicę śmierci.  

Poniedziałek 5 grudnia 2016. 

700 Za †† Ewę Widera w 5. rocznicę śmierci oraz rodziców Janinę i Stefana Widerów w 

kolejną rocznicę śmierci.  

800 O Boże błog. i zdrowie dla pracowników Energomontażu Chorzów i ich rodzin, emery-

tów z rodzinami, i za †† pracowników Energomontażu, szczególnie za † Józefa Szatko, 

Kazimierza Barana, Irenę Koźlecką, Helenę Bierońską, Ewę Borkowską, Stefanię Rajtor, 

Norberta Labrygę, Czesława Mańkę, Józefa Pietrka i Ludwika Klepka.  

1800 Za † Jana Szymańskiego w 1. rocznicę śmierci.  

Wtorek  6 grudnia 2016. 

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

800 Za † Emilię Drobisz - od lokatorów z ul. Różanej 4.  

1800 1. Za †† Janinę, Leopolda, Jana Krajewskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2. Za †† członków Polskiego Związku Niewidomych Koła Chorzów: Eugeniusza Kwa-

śnioka, Mariana Grzesika, Teresę Bobrowską, Konrada Kokota, Józefa Fengera, Anto-

niego Białończyka i Helenę Makułę.  

Środa 7 grudnia 2016.  

700 Za † Mariusza Łukasika w 30.dzień po śmierci.  

800 Za † Stefana Limańskiego w 10. r. śmierci oraz †† z rodziny Limańskich i Kluzów.  

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

dziękowań; - Za †† braci Faustyna i Zygmunta oraz rodziców Jadwigę i Augustyna; 

- Za † męża i ojca Andrzeja Romanka na pamiątkę urodzin; 

- Za † Tadeusza Sieradzkiego w kolejną rocznicę śmierci.  

Czwartek 8 grudnia 2016. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

700 1.W int. Sióstr Służebniczek o szczególną opiekę Niepokalanej i nowe powołania do 

Zgromadzenia. 

2.W święto patronalne Legionu Maryi o rozwój duchowy i liczebny pod opieką Niepo-

kalanej.  

800 W intencji córki  Marzeny Berger z okazji 56. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Anto-

niego.  

1700 Za †† mamę Zofię Mierzwę oraz Marię Strihafkę na pamiątkę imienin.  

Piątek 9 grudnia 2016. 

700 Za †† Marię i Leona Przybyłka.  

800 1. Do Bożej Opatrzności w intencji Lecha Pianka z okazji 70. rocznicy urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla 

solenizantki i całej rodziny.                                   TE DEUM. 

2. Za † Wandę Dwucet - od lokatorów z ul. Dąbrowskiego 32a.  

1800 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. Za † Marka Misiaka w 5. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny Misiak i Białczak.  

Sobota 10 grudnia 2016. 

700 1. Za † Gertrudę Kozubek. 

2. Za †† brata Edmunda Olszewskiego oraz rodziców Mariannę i Edwarda.  

800 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem św. s. Faustyny za  ††Zofię i Józefa Wil-

ków, Zofię, Emila i Włodzimierza Piotrowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 Za †† męża Adama Packa, rodziców z obu stron, szwagierkę Zofię i brata Krzysztofa.  

III Niedziela Adwentu 11 grudnia  2016. 

700 Za Parafian.  

900 Za † Waldemara Wysockiego - od matki chrzestnej.  

1100 Za †† Józefa, Jana i Dionizego Nabiałek, Marię Kazimierczak, Bogusława Kaczyńskiego 

i Mariannę Dróżdż.  

1230 Do Bożej Opatrzności w intencji Gerdy z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, na dalsze lata.  

1700 Za † mamę Matyldę Wąchałę w 1. rocznicę śmierci.  

    

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
 

   Prawda wiary o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest określona przez dogmatyczne na-

uczanie Kościoła. Mówi ono, że Maryja poczęta i urodzona tak, jak każdy inny czło-

wiek od chwili swego poczęcia, jeszcze przed narodzeniem, była obdarzona pełnią ła-

ski.  

   Ta prawda wiary jest pośrednio objawiona w Piśmie Świętym. Anioł w chwili zwia-

stowania powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1, 28). Bóg przy-

gotował Ją na Matkę Syna Bożego, który nie mógł mieć matki obarczonej skutkami 

grzechu pierworodnego, nieposiadającej łaski w duszy. Obdarował Ją pełnią swych łask 

w chwili poczęcia. Została już wtedy odkupiona w sposób wyjątkowy, wznioślejszy niż 

inni ludzie.  

   Papież Pius IX 8 grudnia 1854 r. ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświęt-

szej Maryi Panny. Oto jego treść: „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili 

swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego, na mocy 

przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zacho-

wana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (KKK 491).  

   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzi Kościół w Adwencie, przed Bożym 

Narodzeniem. Chce nam przez to pokazać, jak czysta i piękna była ta, która dała światu 

zbawienie. Kościół chce nas zachęcić do prostowania drogi życia dla Pana i dbałości o 

czystość swego serca i duszy, aby wzrastała nasza przyjaźń z Bogiem.  


