
Ogłoszenia Parafialne 3.12.2017r. 

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.  
Jutro w poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W najbliższy piątek, 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. we czwartek o godz. 700, 900, 1800. 
Matka Boża, objawiając się w Ś więto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 

r., pielęgniarce Pierinie Gilli we Włoszech powiedziała: Życzę sobie, aby każdego ro-
ku 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. 
…. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, 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 do czuwania modlitewnego w Godzinie Ła-
ski 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 na godz. 1930 zapraszamy na kolejny wieczo r s w. Jana Pawła II. 
Chorych parafian odwiedzimy z posługa sakramentalną w sobotę 16 grudnia. 
W kancelarii można nabyć bilet na tegoroczne BETLEJEM W SPOTKU, kto re 

będzie odbędzie się 29 grudnia o godz. 1900. Bilety są po 40, 60 i 80 złotych. 
Pod chórem moz na zakupic  wigilijne s wiece, kalendarze ksiąz kowe  i opłatki. Za 

tydzien  będzie moz na wspomo c rekolekcje dla oso b niepełnosprawnych, kupując 
u p. Teresy Janysek ozdoby s wiąteczne.   

Przypominamy również o naszej parafialnej pielgrzymce do Fatimy i San-
tiago De Compostela na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku jest jeszcze kil-
ka wolnych miejsc.  

Są też jeszcze miejsca na parafialny wyjazd do teatru w Cieszynie na Jasełka”. 
Wyjazd zaplanowano na 15. stycznia. Koszt biletu i przejazdu 40 zł. Zapisy w kance-
larii parafialnej 

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. 

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 
3.12. 2017 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 13,33-37) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

I Niedziela Adwentu   

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 

kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który 

udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o 

wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o 

północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, 

nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!  

Oto Słowo Pańskie. 

Adwent - czas oczekiwania 
 

 

   Czytania liturgiczne wzywają do ufnej czujności. Dziś w świecie jest dużo 

beznadziei, zwątpienia, smutku, rozpaczy. Przygniata nas przeszłość i może 

zmarnowane lata. Przytłacza przyszłość i brak perspektyw, przytłaczają co-

dzienne problemy, choroby, cierpienie, śmierć. Życie przypomina często koło-

wrót oczekiwań i niespełnienia. Gonimy, biegamy, szukamy, oczekujemy... 

Przeżywamy rozterki, rozczarowania.... Myślimy o przyszłości, czekamy lep-

szego jutra... I znów frustracje, brak spełnienia… Zapewne takie doświadczenia 

będą nam towarzyszyć do końca. Ale Jezus zaprasza nas, byśmy w Adwencie 

zatrzymali się z nadzieją, w wierze i radości.  

   W adwentowym czuwaniu patronuje nam Jan Chrzciciel i Maryja. Hans Urs 

von Balthasar porównuje Adwent do bramy, poprzez którą wkraczamy do świą-

tyni Bożego Narodzenia. Brama ta jest strzeżona przez dwóch strażników. 

Pierwszym z nich jest Jan Chrzciciel; człowiek bezkompromisowy, wymagają-

cy, surowy, asceta. Drugi jest pokorny, wewnętrznie skupiony, cichy i kontem-

platywny. To Maryja. Między Janem Chrzcicielem, ostatnim prorokiem, zapo-

wiadającym przyjście Chrystusa, a Maryją jest wielka różnica. Jednak obydwo-

je są nieodzowni, by Bóg mógł "rozbić między nami swój namiot" (por. J 1, 

14). Obydwoje są dla nas wzorem i pomocą w przeżyciu Adwentu i radości 

Bożego Narodzenia.  

   Co dla mnie oznacza słowo "czuwać"? W jaki sposób pragnę przeżyć swój 

kolejny Adwent?  



I Niedziela Adwentu -  3 grudnia 2017.  

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny 

wspólnoty.  

900 Za †† rodziców Jadwigę i Józefa Cudków.  

1100 
Do Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za dar życia z okazji 90. urodzin Adama Żaaka z prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo. i potrzebne łaski.                                                         TE DEUM  

1230 
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Dariusza z okazji 50. urodzin.    

                                                                                                          TE DEUM  

1700 
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego z okazji urodzin dla Jacka Dellocha i całej jego 

rodziny.  

Poniedziałek 4 grudnia 2017. 

700 Za Parafian.  

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

rodzin, emerytów górniczych, wdów i wdowców.  

1800 Za † Jana Lewandowskiego.  

Wtorek  5 grudnia 2017. 

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

800 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla pracowników Energomontażu Chorzów i ich 

rodzin, emerytów z rodzinami, i za †† pracowników Energomontażu, a zwłaszcza za       

† Józefa Szatko, Kazimierza Barana, Irenę Koźlecką, Helenę Bierońską, Ewę Borkow-

ską, Stefanię Rajtor, Teresę Musiał, Czesława Mańkę, Józefa Pietrka, Tomasza Kasprzy-

ka, Huberta Beka i Ludwika Klepka, Helenę Siemińską, Gabrielę Latko, Henryka Orliń-

skiego.   

1800 
1. Za †† braci Faustyna, Zygmunta Fus. 

2. Za † Józefa Chetmańczyka.  

Środa 6 grudnia 2017.  

700 
Z okazji urodzin Gertrudy Łebskiej z prośbą o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski, opiekę 

Matki Bożej oraz św. Antoniego.  

800 Za ††  Janinę, Leopolda i Jana Krajewskich.  

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

dziękowań; 

- Za †† z rodziny  Gwiżdżów i  Bonikowskich.  

Czwartek 7 grudnia 2017. 

700 Za Parafian.  

800 Za † ojca Tadeusza w kolejną rocznicę śmierci.  

1700 
1. Za †† lokatorów z ul. Krzywej 41. 

2. Za †† lokatorów z ul. Młodzieżowej 13.  

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Piątek 8 grudnia 2017.   

700 
Do Matki Bożej Niepokalanej Poczętej w intencji Legionu Maryi w święto patronalne, o 

rozwój duchowy i liczebny  

800 
1. Za † męża Jana Szymańskiego. 

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

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.  

Sobota 9 grudnia 2017. 

700  

800 Za †† rodziców Mariana i Helenę i za †† z rodzin Puparów i Nowochońskich.  

1800 Za † córkę Bożenę Zajdel i męża Ryszarda Pawlika jako pamiątka urodzin.  

 II Niedziela Adwentu 10 grudnia 2017. 

700 Za †† Anielę, Juliannę i Adama Dyner  

900 Za Parafian.  

1100 W intencji Małgorzaty Małoszyc z okazji 18. rocznicy urodzin, o potrzebne łaski.  

1230 
Z okazji 75 rocznicy urodzin Barbary i Norberta Nowaków z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie. TEDEUM.  

1700 Za †† Edwarda i Gertrudę, brata Krzysztofa oraz †† z rodziny.  

Modlitwa na Adwent 

Jezu Chryste, 

który jesteś drogą, prawdą i życiem. 

Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego, 

Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Ty jesteś Świętym Boga, 

Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, 

daj całemu światu radość zbawienia: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Zbawicielu, 

anioł objawił Twoje imię Józefowi, 

mężowi sprawiedliwemu: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Światłości świata, 

Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz, 

Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka, 

przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie. Amen. 


