
Ogłoszenia Parafialne 13.01.2019r. 

 
 
Dziś obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego. To wspomnienie chrztu 

Jezusa w Jordanie oraz zapowiedz  ustanowienia sakramentu chrztu s więte-
go. Zapraszamy dzis  na nieszpory kolędowe o godz. 1630. 

Od jutra w liturgii rozpoczyna się okres zwykły. Tradycyjnie jednak do 
s więta Ofiarowania Pan skiego, do 2 lutego, będziemy s piewali kolędy i 
oglądali stajenkę. 

Dobiega powoli do końca czas odwiedzin kolędowych. Dziękujemy 
wszystkim kto rzy juz  przyjęli kapłana w swoim domu, za wspo lną modli-
twę, za złoz one przy tej okazji ofiary. Przypominamy o moz liwos ci zamo -
wienia tzw. kolędy dodatkowej, dla tych kto rzy nie mogli przez yc  kolędy w 
zaproponowanym przez nas terminie.  

Kolęda dodatkowa w sobotę 26 stycznia.  
Wszystkie domy, mieszkania i mieszkających w nich Parafian będziemy 

Bogu polecali we wspo lnej modlitwie przez wstawiennictwo s w. Rity w 
wtorek 22 stycznia o godz. 1800.  

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu s w. Franciszka.  
W tym tygodniu  rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 

kto ry będzie trwał od 18 do 25 stycznia.  
Za tydzień w niedzielę 20. stycznia na godz. 1800 zapraszamy do naszego 

kościoła na ,Niecodzienny Koncert Kolęd". Wykonawcami tradycyjnie od 3 lat 

będzie zespół Beskid SoundProject - czyli Miejska Orkiestra Kameralna Miasta 

Żywiec. Jest to trzeci z 4 koncertów tegorocznego kolędowania młodych muzy-

ków. Zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na archidiecezję. Za tydzień kolekta 

zbierana będzie przez księży na remonty i inwestycje w naszej świątyni, Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcam do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, Mały Gość 
Niedzielny, Misyjne Drogi, jest jeszcze do nabycia terminarz katolicki (cena 
10 zł). 

Na nowo rozpoczęty tydzien , niech nam wszystkim Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.  

 
 
                                                                                                     Szczęść Boże! 

   Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Koś

cioła, spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących        

z sakramentu, który z wiarą przyjęli (Kolekta z poniedziałku w oktawie Wielka-

nocy).  

Głos świętego Antoniego 
13.01. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 3,15-16.21-22)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela - Święto Chrztu Pańskiego  

   Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Ja-

na, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was 

chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien roz-

wiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 

ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A 

gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci 

cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowa-

ny, w Tobie mam upodobanie”.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

  Św. Łukasz podkreśla trzy symbole chrztu Jezusa: 

 Otwarte niebo. W adwentowym czasie towarzyszyło nam dramatyczne woła-

nie Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63, 19). W chwili chrztu Jezu-

sa otwiera się niebo. Więź między Bogiem a człowiekiem, która została zerwa-

na jednostronnie przez człowieka, zostaje ponownie przywrócona. Człowiek 

wchodzi na nowo w orbitę miłosierdzia i łaski. Dlatego język Jezusa różni się 

od Jan Chrzciciela. Jan mówił o karze, gniewie Bożym, akcentował sprawiedli-

wość. Jezus mówi o miłości, dobroci i miłosierdziu Ojca. 

 Duch Święty w postaci gołębicy. Egzegeci w rożny sposób interpretują gołębi-

cę. Mamy tutaj odniesienie do Ducha, który unosił się nad pierwotnym chao-

sem, gdy Bóg kształtował świat. Gołębica pojawia się również po potopie, gdy 

przynosi Noemu radosną wiadomość o ustąpieniu wód, czyli końcu kary Bożej. 

W poezji i Biblii gołębica symbolizuje miłość. „Gołąbko ma, ukaż mi swą 

twarz i daj mi usłyszeć swój głos” – mówi oblubieniec do ukochanej w Pieśni 

nad Pieśniami (2, 14). W czasie chrztu Jezusa miłość Boża znów spłynęła na 

świat. Bóg w Jezusie ukazał nam „swą twarz” i dał usłyszeć swój głos. 

  Właśnie głos Boga jest trzecim elementem chrztu Jezusa. Zostaje przerwane 

milczenie. Autor listu do Hebrajczyków pisze: „Wielokrotnie i na różne sposo-

by przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych 

dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1n). Bóg przemówił do nas przez 

Syna językiem miłości: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodoba-

nie”. 



  Niedziela - Święto Chrztu Pańskiego 13 stycznia 2019. 

700 Za †† z rodzin: Surmów i Matysiaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

900 Za †† Marię i Leona Bukatowiczów oraz †† z rodzin: Bukatowicz i Jarosz. 

1100 
W intencji córki Anny Bartoszek z okazji 10. urodzin, z podziękowaniem za dar życia z 

prośbą o Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego. 

1230 Za † męża Jana Michalika w 1-szą rocznicę śmierci, †† z rodzin:  Michalik, Olejnik. 

1700 Za †† Marię i Alfreda Kaczmarczyków oraz †† z rodziny. 

Poniedziałek  14 stycznia 2019. 

700 
O wyzwolenie z nałogu pijaństwa męża i syna oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Bożej dla rodziny Szyszkowskich. 

800 Za †† rodziców Marię i Jana Drendów. 

1800 
W intencji Mateusza Sojki z okazji 18. urodzin, jako podziękowanie za dar życia z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla solenizanta i 

całej rodziny. 

Wtorek 15 stycznia 2019. 

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

800 Za † Stanisława Jurochnika - od lokatorów z ul. Różanej 4. 

1800 
Za †† Marię Bugla, Jana Kocura i rodziców, Stanisława Miętkiego i rodziców, rodzeń-

stwo, Stanisława i Krystynę Liszewskich. 

Środa 16 stycznia 2019. 
700 Za †† Józefę, Bronisława Flisowskich. 

800 W intencji Grzegorza Gowarzewskiego jako podziękowanie za 15 lat służby w CHSM. 

1800 

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

dziękowań; 
- Za † Janinę Kamińską, Ewę i Antoniego Kamińskich; 
- Za † Gintra Dudziaka w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, szwagrów i pokrewień-

stwo z obu  stron; 
- Za † Jana Korczaka; 
- Za † Zofię Glanowską - od lokatorów. 

Czwartek 17  stycznia 2019. 
700 Za † Antoninę Śmiałek jako pamiątka imienin. 

800 Za †† siostrę Marię, bratową Małgorzatę, szwagrów Jerzego i Krzysztofa. 

1700 Za † Halinę Zając. 

Piątek 18 stycznia 2019. 
700   

800 Za † Janinę Jussel oraz †† z rodziny 

1800 
W intencji Pawła Nawrata z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 

o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego na czas zdawania egzaminów 

  Sobota 19 stycznia 2019. 

700 Za † Stanisława Jurochnika od Kai Woźniak z rodziną 

800   

1800 Za †† Jana, Stanisławę, Bronisława i †† z rodziny Baranowskich 

  II Niedziela Zwykła  20 stycznia 2019. 

700 
Za †† Zofię Muchę na pamiątkę urodzin, oraz  Dorotę Pawłowską w kolejną rocznicę 

śmierci. 

900 W intencji Karoliny Zmarzlak 

1100 
W intencji Grzegorza Zapory z okazji 50. rocznicy urodzin  oraz kolejnych urodzin jego 

siostry Aleksandry z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

dary Ducha Świętego dla solenizantów i całej rodziny. 

1230 
Dziękczynna z podziękowaniem Panu Bogu za dary Jego dobroci otrzymane przez 55 lat 

małżeństwa Aliny i Alfreda Frejów z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla jubilatów i 

ich rodziny. 

1700 Za † Teodora  Horaka, jego żonę Martę, †† rodzeństwo i rodziców z obu stron. 

Co wnosi w życie chrzest? 
 

   Sakrament chrztu nazywany jest ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypeł-

niany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza "zanurzyć", "pogrążyć" w wodzie. Określa się go 

także "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym". 

   Takie obmycie nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie 

(katechetyczne), zostają oświeceni przez samego Boga. Sakrament ten uważany jest 

przez chrześcijan za najpiękniejszy i najwspanialszy dar, łaską, namaszczeniem, oświe-

ceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co 

może być łączone z najcenniejszym darem. Uzasadnieniem tego przekonania jest przede 

wszystkim świadomość tego, że jest on udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - 

ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje 

pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się 

namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakry-

wa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest 

znakiem panowania Boga.  

   Chrzest jest pierwszym z sakramentów nazywanych sakramentami wtajemniczenia 

chrześcijańskiego. Za jego pośrednictwem dokonuje się jedyne w swoim rodzaju i niepo-

wtarzalne przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem. Procesowi 

temu towarzyszy konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznacze-

nia człowieka. Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego - Jezusa 

Chrystusa - królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła - Ciała Chrystusa. 

W ten sposób wkracza w nową jakość swojego życia. Charakteryzuje ją otrzymany dar 

żywotnej siły, której źródłem i dawcą jest Chrystus. Sakrament ten może przyjąć każdy 

człowiek jeszcze nie ochrzczony.  

"   Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, po

rzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do ja

kiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z 

mocy ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego"    

                                                                                                         Św. Leon Wielki 


