
Ogłoszenia Parafialne 6.12.2015r. 

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 wtorek, 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny rozpocznie się ogłoszony przez papieża Franciszka 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 2015-2016.  Msze św. we wtorek o 
godz. 700, 900, 1800.  

Tego dnia Legion Maryi i Odnowa w Duchu zapraszają do kos cioła na czuwa-
nia modlitewnego w Godzinie Łaski od godz. 1200 – 1300.   

Po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do wspo lnej modlitwy w 
intencji chorych. O godz. 1900 spotkanie członko w i sympatyko w Akcji Katolickiej 
w domu katechetycznym.  

Wieczorem we wtorek od godz. 2000 będzie godzinna cicha adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, podczas której będzie można skorzystać z sakra-
mentu pokuty i pojednania. Adoracja zakończona zostanie odmówieniem 
koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 2100. 

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 piątek na Mszę św. wieczorną i kro tkie spotkanie organizacyjne po niej 
zapraszamy tych kto rzy w przyszłym roku będą w swoich domach gos cili młodziez  
ze s wiata. Wiemy, z e do Chorzowa przyjadą przede wszystkim Włosi. Nadal istnie-
je moz liwos c  dopisania się do listy oso b, kto re w przyszłym roku przyjmą w gos ci-
nę młodziez  podczas Ś wiatowych Dni Młodych. Zainteresowanych zapraszamy do 
kancelarii. 

W kancelarii są do nabycia bilety na BETLEJEM W SPODKU, które będzie 
miało miejsce 29 grudnia br. Bilety w cenie: od 45 do 85 zł. Każdy kto kupi bilet w 

spodku otrzyma gratisowo płytę z zapisem ubiegłorocznego koncertu. 
W sobotę o godz. 1430 rozpoczynają się odwiedziny kolędowe. 
Chorych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w tym miesiącu 

dopiero przed samymi s więtami w sobotę19 grudnia. 
Pod chórem moz na zakupic  wigilijne s wiece i opłatki, kalendarze ksiąz kowe, 

młodziez  organizuje ro wniez  kiermasz s wiąteczny, oraz moz na wesprzec  rekolek-
cje dla oso b niepełnosprawnych kupując u p. Teresy Janysek ozdoby s wiąteczne.   

Przypominamy również o naszej parafialnej pielgrzymce do Włoch w 
kwietniu 2016 roku.  

Dziękujemy za złoz one dzisiaj ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  kolekta 
zbierana będzie przez księz y na pokrycie koszto w remonto w w naszej s wiątyni. 
Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.   

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyjne Drogi. 
Jest takz e „Głos Św. Antoniego”.  Polecamy takz e chorzowskie Spotkania. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogo-
sławien stwa.        
      

                                                                                        Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
6.12. 2015 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 3,1-6) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela Adwentu 

   Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i 

kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Anna-

sza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na 

pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 

dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: 

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 

Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 

drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy 

ludzie ujrzą zbawienie Boże.  Oto Słowo Boże. 

Rok Miłosierdzia  

   Nowy Rok Jubileuszowy Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia uczynił 

papież Franciszek, wydając specjalny dokument określany bullą papieską. Nosi 

ona tytuł Misericordiae vultus, (Oblicze miłosierdzia), bo już na początku czy-

tamy, że „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca”. Rok Święty roz-

pocznie się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny, a zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata, 20 listopada 2016 r.  

   Jubileusz Miłosierdzia jest dla Kościoła czasem łaski. Ma nie tylko uczynić 

nasze świadectwo wiary mocniejszym i skuteczniejszym, ale przede wszystkim 

przybliżyć nas do tajemnicy miłosierdzia Bożego, będącego dla nas – jak pisze 

Franciszek w bulli – „źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem na-

szego zbawienia. […] Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, 

ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ogra-

niczeń naszego grzechu”. Papież wskazuje nam też konkretny sposób przeżycia 

tego świętego czasu. Mamy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa 

Pana: „Miłosierni jak Ojciec”. Ewangelista Łukasz przypomina nauczanie Jezu-

sa, który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 

36). To program na życie, który choć może wydawać się trudny, to jest bogaty 

w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy słuchają Jego 

głosu (por. Łk 6, 27).  



II NIEDZIELA Adwentu 6 grudnia 2015.   

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

bractwa NSPJ.  

 900 W intencji Gertrudy Łebskiej z okazji 85. urodzin z podziękowaniem za dar życia i 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej 

i św. Antoniego oraz o potrzebne łaski na dalsze lata.                        TE DEUM.  

1100 Za † Krzysztofa Herba.  

1230 Do Opatrzności Bożej z okazji 75. urodzin Ryszarda Pawlika z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i radość niebiańską 

dla † córki Bożeny.                                                                             TE DEUM.  

1700 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o Boże błog. dla solenizantki i całej rodziny.  

Poniedziałek  - 7 grudnia 2015. 

700 Za † Stefana Limańskiego w 9. rocz. śm. i krewnych z rodziny Limańskich i Kluzów.  

800 Za † Zygmunta Laska w rocz. śmierci oraz za †† z rodziny Lasek, Zmarzły i Kiełtyka.  

1800 Za †† braci Faustyna i Zygmunta oraz za †† rodziców Augustyna i Jadwigę.  

Wtorek 8 grudnia 2015.  

700 W intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i Legionu Maryi w święto Patronalne, o 

rozwój duchowy i liczebny pod opieką Niepokalanej.  

900 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Niepokalanej z podziękowaniem za dar ży-

cia i otrzymane łaski dla córki Marzeny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla 

niej i całej rodziny.  

1800 1. Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława oraz Marię 

Strihafkę. 

2. W intencji młodzieży z Ruchu Światło-Życie.  

Środa 9 grudnia 2015. 

700 Za † Marię Pytlik.  

800 W intencji † Tadeusza Sieradzkiego w 10. rocznicę śmierci.  

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

dziękowań; 

- Za wszystkich ††  lokatorów z ul. Gałeczki 7; 

- Za † Andrzeja Fojcika w 10. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Fojcik i Hajduk; 

- Za † Katarzynę Mikołajczyk w 30 dzień po śmierci; 

- Za † Marię Michalik w 12. rocznicę śmierci.  

Czwartek 10 grudnia 2015. 

700 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. 

Rity Cały z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski w zdrowiu i chorobie, 

za synów Jana i Bogdana z rodzinami oraz za † męża Stanisława.  

800 Za † Gertrudę Kozubek.  

1700 Za †† rodziców Gertrudę i Edwarda oraz za † brata Krzysztofa.  

Piątek 11 grudnia 2015. 

700 Za † Andrzeja Baczyńskiego.  

800 Za † Jerzego Piechockiego od Marka z rodziną.  

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

2. W int. Ojca Św. Franciszka oraz parafian którzy przyjmą młodzież podczas Świato-

wych Dni Młodzieży.  

Sobota 12 grudnia 2015. 

700 O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia, dary Ducha Świętego, opiekę MB Nieu-

stającej Pomocy i Anioła Stróża dla Renaty.  

800 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. s. Faustyny o radość życia wiecznego 

dla †† Zofii i Józefa Wilków, Zofii, Włodzimierza, Emila Piotrowskich oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

1800 W int. Wandy Sobały z ok. 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej oraz 

o potrzebne łaski na dalsze lata.                                                              TE DEUM  

III NIEDZIELA Adwentu 13 grudnia 2015.  

700 Z okazji 85. rocznicy urodzin Huberta Sieronia, z podziękowaniem za dar życia i otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Boskiej. TE 

DEUM  

900 Za Parafian.  

1100 Za † Mariannę Majewską w 30 dzień po śmierci.  

1230 Za † Ryszarda Masnego w 7. rocznicę śmierci, za †† z rodziny Masny, Sitko i Zwaka 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

1700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę w kolejną rocznicę uro-

dzin i imienin Łucji Sławińskiej.  

Modlitwa na Rok Miłosierdzia 
 

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłes  nas, abys my byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski 
i powiedziałes  nam, z e kto widzi Ciebie, widzi takz e i Jego. 
Ukaz  nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. 
Two j wzrok pełen miłos ci uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, 
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęs cia wyłącznie w rzeczach stworzonych. 
Wzrok ten sprawił, z e Piotr zapłakał po zdradzie, a z ałujący Dobry Łotr usłyszał zapew-

nienie o Raju. 
Pozwo l nam tak wysłuchac  sło w, kto re wypowiedziałes  do Śamarytanki, jakbys  je wypo-

wiedział do kaz dego nas: 
O, gdybys  znała dar Boz y! 
Ty, kto ry jestes  Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, kto ry objawia swoją 

wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: 
spraw, aby Kos cio ł na s wiecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmar-

twychwstałego i uwielbionego. 
Ty zechciałes  ro wniez , aby Twoi słudzy przybrani byli w słabos c  po to, 
aby mogli okazywac  słuszne wspo łczucie tym, kto rzy trwają w niewiedzy i błędzie: 
niech kaz da osoba, kto ra się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz dos wiad-

cza przebaczenia od Boga. 
 Pos lij Twojego Ducha i us więc  wszystkich nas Jego namaszczeniem, 
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, 
a Two j Kos cio ł z odnowionym entuzjazmem mo gł nies c  dobrą nowinę ubogim, głosic  wol-

nos c  więz niom i ucis nionym oraz przywracac  wzrok niewidomym. 
  
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, kto ry z Ojcem i Du-

chem Ś więtym z yjesz i kro lujesz na wieki wieko w. Amen. 


