
Ogłoszenia Parafialne 13.12.2015r. 

 
Dziś III Niedziela Adwentu  zwana niedzielą radoś ci. Ź ro dłem tej radoś ci jeśt 

Pan obecny wś ro d naś oraz zbliz ające śię ś więta Narodzenia Pan śkiego.  
Dziś o godz. 1500 śpotkanie III Źakonu ś w. Franciśzka w domu katechetycz-

nym. Dzisiaj o 1630 nieszpory niedzielne.  
Serdecznie zapraszamy na RORATY. Dla dzieci na Mśzach ś w. wieczornych,    

a dla dorośłych na Mśzy ś w. o godz. 700 rano. Bardzo dziękujemy wśzyśtkim, kto -
rzy dzielą śię dobrocią i zaśilają naśze roratnie śerce pełne dobroci. 

Jutro w poniedziałek o godz. 1900 zapraśzamy na Krąg Biblijny. 
W sobotę 12 grudnia o godz. 1930 zapraśzamy na kolejny wieczo r ś w. Jana 

Pawła II. 
W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługą sakramentalną. 
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. 
Pod chórem moz na zakupic  wigilijne ś wiece i opłatki, kalendarze kśiąz kowe, 

moz na ro wniez  weśprzec  rekolekcje dla ośo b niepełnośprawnych kupując 
u p. Tereśy Janyśek ręcznie robione ozdoby ś wiąteczne.  

Młodzież oazowa rozprowadza pod cho rem za dowolną ofiarę upieczone przez 
śiebie ciaśto i ciaśtka. Docho d przeznaczony jeśt na wyjazd na ś wiatowe dni mło-
dziez y oraz letnie rekolekcje wakacyjne, 

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

Nastąpiła zmiana terminów czterech tras kolędowych:  
- Sobieskiego 21-31 i Kopernika 8 odbędzie się w niedzielę 27 grudnia,  
- Krasickiego 5-1 odbędzie się we wtorek 29 grudnia;  
- Bogedaina 27-31 20-24 odbędzie się sobotę 9 stycznia; 
- Konopnickiej 22-6 odbędzie się w piątek 8 stycznia. 
Poprawiony plan kolędy w Internecie, gablotce oraz w Głosie św. Antonie-

go. Przepraszamy za kłopot. 
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni: we wto-

rek po wieczornej Mśzy ś w, w czwartek od godz. 1530 do 1630, w piątek od 2000        
i  w śobotę od 1700 do 1800. 

Dziękujemy za złoz one dziśiaj ofiary na pokrycie kośzto w remonto w w naśzej 
ś wiątyni. Bo g Źapłac  za kaz dą ofiarę.  Źa tydzien  kolekta na pokrycie biez ących 
rachunko w parafii. 

Zachęcamy do lektury praśy religijnej. Jeśt Gość Niedzielny, śą Misyjne Drogi. 
Jeśt takz e „Głos Św. Antoniego”.  Polecamy takz e chorzowśkie Spotkania. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bo g udziela śwego błogo-
śławien śtwa.        
  

                                                                                                                  Szczęść Boże! 
 
 

Głos świętego Antoniego 
13.12. 2015 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 3,10-18) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

III Niedziela Adwentu 

   Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie 

suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo 

czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycie-

lu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, 

ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im 

odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprze-

stawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy 

snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił 

do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu 

nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Du-

chem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego 

omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto Słowo 

Pańskie. 

Misericordiae Vultus - Papież Franciszek 

   Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wia-

ry chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, 

widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec « bogaty w 

miłosierdzie » (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: « Bóg miło-

sierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność » (Wj 34, 6), sprawił, że 

człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i 

w wielu momentach historii. W « pełni czasów » (por. Ga 4,4), gdy wszystko 

było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzo-

nego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. 

Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowa-

mi, gestami i całą swoją osobą[1] objawia miłosierdzie Boga. 

   Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok 

w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z 

tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pe-

łen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze moc-

niejszym i skuteczniejszym. 



III NIEDZIELA Adwentu - 13 grudnia 2015.   

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

i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB.      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 rocz-

nicę urodzin i imienin Łucji Sławińskiej.  

Poniedziałek  - 14 grudnia 2015. 

700 Za Parafian.  

800 Z podziękowaniem za dar życia i dar kapłaństwa, z prośbą o zdrowie, światło 

Ducha Świętego, opiekę Matki Kapłanów z okazji urodzin ks. Mariusza.  
1800 O Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Ewy z okazji urodzin.  

Wtorek 15 grudnia 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Boskiej i św. Antoniego w pewnej intencji.  

800 Za † mamę Stefanię w rocznicę śmierci, † tatę Antoniego Świerczynę, córkę 

Ilonę oraz wszystkich †† krewnych z rodziny Brodziaków, Misiaków, Wilków i 

Świerczyna.  

1800 Za †† rodziców Krystynę i Eugeniusza Bembnów.  

Środa 16 grudnia 2015. 

700 O szczęśliwy przebieg operacji dla Edmunda i o Boże błogosławieństwo w ro-

dzinie.  

800 Za † Jerzego Piechockiego oraz za wszystkich †† sąsiadów z ul. Poniatowskiego 

28.  

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

próśb i podziękowań; 

- Za † Janinę Wystup w 30 dzień po śmierci od lokatorów z ul. Gałeczki 7. 

- Za † Marka Rezlera od lokatorów z ul. Dąbrowskiego 16.  

Czwartek 17 grudnia 2015. 

700 Za † Grzegorza Adamoszka.  

800 Za †† rodziców Agnieszkę i Stefana Staroniów, za † męża Henryka Wrzyciela 

oraz †† Gizelę i Helmuta Długajów.  

1700 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelników oraz za †† Marię Krannich, 

Weronikę Zając oraz pokrewieństwo z rodziny Filuś i Pustelnik.  

Piątek 18 grudnia 2015. 

700 Za † Jadwigę Figurę w 1. rocznicę śmierci.  

800 Za † Irenę Wilczek w 10. rocznicę śmierci oraz za †† Emilię i Alojzego Wilcz-

ków, Wandę i Zygmunta Pietruszków oraz pokrewieństwo z obu stron.  

1800 Za †† Tadeusza Obrochtę, Rudolfa Pawletę i Ludwika Kozaka.  

Sobota 19 grudnia 2015. 

700 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Celiny z okazji urodzin.  

800 O nowe powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i o zdrowie, opiekę 

dla żyjących członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz o szczególną 

opiekę Bożą i św. Franciszka dla Stefanii Witosz za 30-letnią posługę we wspól-

nocie franciszkańskiej.  

1800 Za †† Janinę Pawlik w 20. rocznicę śmierci, jej męża Franciszka, wnuczkę Boże-

nę oraz za †† z rodzin Pawlików, Szostaków i Hotowskich  

IV NIEDZIELA Adwentu 20 grudnia 2015.  

700 Za † Jerzego Piechockiego od żony i syna.  

900 Za Parafian.  

1100 Za † Marię Piątek w 30 dzień po śmierci.  

1230 1. W intencji Doroty Cebulskiej z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

Bogu za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i rodziny. 

2. Z okazji 18.rocznicy urodzin Dominika Świetlika z podziękowaniem za dar 

życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego na 

czas matury i dalszej drogi życia.                                               TE DEUM  
1700 Za †† rodziców Janinę i Witolda Kempków oraz męża Ryszarda w kolejną rocz-

nicę śmierci.  

Godzina Miłosierdzia - Zachęta do modlitwy 
 
 
Codziennie o 15:00 zatrzymujemy śię na minutę ciśzy. To jeśt na-

śza Godzina „M”. W tym momencie Jezuś oddał za naś z ycie. Źatrzymujemy 
śię, by pobyc  z Nim razem.  

Wystarczy krótka modlitwa punktualnie o 15:00. Bez względu na to, gdzie 

się znajdujemy, gdy spojrzymy na zegarek i zobaczymy, że jest godzina 15:00 

wystarczy chwila skupienia, parę słów wypowiedzianych do Jezusa. Wyobraź-

my sobie, że stoimy pod Krzyżem. Możemy podziękować Jezusowi za Jego 

wielką miłość, za Jego miłosierne pochylenie się nad naszą słabością, za przeba-

czanie nam grzechów. Wiemy także, że ofiara Jego życia otworzyła dla nas cały 

skarbiec niebieski – odwołując się do zasług Jego męki, możemy więc prosić o 

wszystko, wierząc, że otrzymamy to, co najlepsze.  

Możesz w duchu stanąć pod krzyżem Jezusa z całą swoją słabością, ze swo-

im grzechem, ze swoim bólem. Możesz opowiedzieć Mu o wszystkim, bo On 

jest Bogiem, który zna cierpienie i rozumie Twój ból. Nie oskarża Cię, nie oce-

nia, ale podaje przebitą rękę z Krzyża, by Cię podnieść. 


