
Ogłoszenia Parafialne 17.12.2017r. 

Dziś III Niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości (Gaudete), źró-
dłem tej radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się świę-
ta Narodzenia Pańskiego.  Zapraszamy serdecznie dziś na godz. 1630 na 
Nieszpory.  Jutro w poniedziałek o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.  

Zapraszamy na ostatni tydzień z roratami. Dla dzieci od poniedział-
ku do piątku podczas mszy św. wieczornych, a dla dorosłych o godz. 
700.  Uroczyste zakończenie RORAT dla dzieci będzie miało miejsce w 
Ś więto s w. Młodzianko w kto re przypada 28 grudnia w czwartek.  

Najbliższy piątek to 22 dzień miesiąca – serdecznie zapraszamy czci-
cieli św. Rity na godz. 1800, na  Mszę św. w ich intencji i na nabożeństwo 
z ucałowaniem relikwii.  

W przyszłą niedzielę Wigilia Bożego Narodzenia - zatroszczmy się o 
chrzes cijan ski wymiar wieczerzy wigilijnej, pamiętajmy przy stole o wspo l-
nej modlitwie, łamaniu się opłatkiem, rodzinnym kolędowaniu. Zachowajmy 
wstrzemięz liwos c  od pokarmo w mięsnych i od alkoholu. W wigilię nie bę-
dzie nieszporo w i Mszy s w. wieczornej. W przyszły poniedziałek Uroczy-
stość Bożego Narodzenia. Zapraszamy na Pasterkę o północy z niedzie-
li na poniedziałek. Przed Pasterką czuwanie modlitewne i spektakl przygo-
towane przez młodziez  oazową o godz. 2315. 

 
DODATKOWA OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  PRZED ŚWIĘTAMI: 
 

Czwartek    od 630   -  900   
    od 1600 - 1800,  

  ______________________________________________ 
Piątek    od 630   - 900   
     od 1600 - 2000, 

  ______________________________________________ 
Sobotę   od 630   - 1300   

od 1600 - 2000. 
______________________________________________ 
Niedziela (WIGILA)  od 1430   - 1630   

 
Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby naszej parafii. Kolekta w 

przyszłą niedzielę na potrzeby naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  
W kancelarii są jeszcze do nabycia bilety na BETLEJEM W SPODKU, 

które będzie miało miejsce 29 grudnia br. Bilety w cenie: od 40 do 80 zł.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej Gość Niedzielny, jest nowy numer 
Małego Gos cia, są Misyjne Drogi, a takz e Głos Św. Antoniego.  Na nowo roz-
poczęty tydzien , na czas bezpos redniego przygotowania do s wiąt Boz ego 
Narodzenia niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.
                                                                   Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
17.12. 2017 r. Rok liturgiczny: B  

(J 1,6-8.19-28)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

III Niedziela Adwentu   

   Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on 

na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez nie-

go. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Ta-

kie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i 

lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadcza-

jąc: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? 

Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu 

więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co 

mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostuj-

cie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród 

faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, 

skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpo-

wiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który 

po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego san-

dała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 

chrztu.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   Ewangelia z niedzieli "Gaudete" rozpoczyna się fragmentem Prologu. Jan 

Chrzciciel przyszedł, aby świadczyć o Światłości, która wypełniła ziemię z 

chwilą narodzenia Jezusa Chrystusa. 

   Jan jest posłanym, aby świadczyć. Jest to trudna misja, która wymaga rezy-

gnacji i trudu. Jezus wszedł na teren jego działalności i "zabrał mu uczniów". 

Jan trudził się, aby zgromadzić uczniów, a Jezus zebrał  plon na "jego polu". 

Jednak Jan nie widzi w Nim konkurenta, który pozbawia go sławy, popularno-

ści, osiągnięć. Przeciwnie, sam wskazuje uczniom Jezusa. Cieszy się, że Jezus 

będzie wzrastał, a on zejdzie z centrum, na bok, w cień. Jan zna swoją tożsa-

mość, swoje miejsce i swoją życiową rolę. Dlatego nazwie siebie głosem; bę-

dzie głosił Jezusa, by później zamilknąć.  

   W języku greckim świadectwo pokrywa się z męczeństwem. Jan wskazuje 

Jezusa jako Mesjasza, ale również zginie z Jego powodu. Śmierć Jana jest 

wspaniałym dopełnieniem świadectwa.  Do Jana można odnieść słowa Pawła: 

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20).  



II Niedziela Adwentu -  17 grudnia 2017.  

700 Za † Wiesławę Kmon - na pamiątkę urodzin oraz za †† z obu stron.  

900 Za †† Elżbietę w 2. rocznicę śmierci i za † Franciszka Płatka.  

1100 Za †† Waldemara i Józefa Wysockich, oraz Władysława Owsianowskiego w r. śmierci.  

1230 
Z okazji 90 rocznicy ur. pani Gerdy Piątek z podziękowaniem za otrzymane łaski z proś-

bą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM  

1700 
Za †† rodziców Łucję i Eryka Kercelów, Elżbietę i Eryka Alszerów,  rodzeństwo i dusze 

w czyśćcu cierpiące.  

Poniedziałek 18 grudnia 2017. 

700 Za † Janinę Rzepkę – od Ewy i Bożeny z rodzinami.  

800 
Za † Irenę Wilczek w rocznicę śmierci oraz za †† Emilię, Alojzego, Marię i Antoniego 

Wilczków, Wandę, Zygmunta i Leonarda Pietruszka.  

1800 
Do MB Nieustającej Pomocy i św. Rity z prośbą o nawrócenie, dary Ducha Św. w podej-

mowaniu mądrych decyzji życiowych i Opatrzność Bożą w każdej chwili życia dla córki 

Magdaleny.  

Wtorek  19 grudnia 2017. 

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

800 Za †† Alicję, Stefana i Arkadiusza Wawrzyczków.  

1800 
Za † Stanisławę Głusińską w 10 r. śmierci, za † Antoniego, Henryka, Jana, Kazimierza, 

Marcina i Halinę Głusińskich, Anielę Gapys.  

Środa 20 grudnia 2017.  

700 Za parafian.  

800 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, mi-

łość, zgodę dla całej rodziny Jadwigi.  

 1800 

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

dziękowań; - Za Antosia Smolińskiego w pierwsze pół roku jego życia z podziękowa-

niem za zdrowie z prośbą o dalszą opiekę Anioła Stróża; - Za † Alfreda Czypionkę - od 

lokatorów ul. Krzywej 41; - Za † Julię Ptok na pamiątkę urodzin.  

Czwartek 21 grudnia 2017. 

700 Za † Renatę Gońską - od Małgorzaty i Mariusza.  

800 
Z okazji 40 urodzin Darka z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo,  opiekę Matki Bożej i dary Ducha św.  

1700 

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

i Agnieszkę Mierzewskie. 

2. Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelnik, Marię Krannich, Weronikę i Stanisła-

wa Zając, Klarę i Gerarda Pampuchów, za †† z rodzin Filuś i Pustelnik.  

Piątek 22 grudnia 2017. 

700  

800 
Z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo opiekę Matki 

Bożej dla rodziny Banaś.  

1800 
1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 
2.  Za † męża Ryszarda Szołtyska w 1 r. śmierci, za †† rodziców Morawiec i Szołtysek.  

Sobota 23 grudnia 2017. 

700 Za †† rodziców Anielę i Szczepana, brata Aleksandra Pławeckich.  

800 Za † męża i tatę Grzegorza Adamoszka w 3 r. śmierci.  

1800 
W int. członków Akcji Katolickiej o rozwój duchowy i liczebny, a także za †† członków 

Akcji Katolickiej - Kazimierza i Władysława Owsianowskich, Edwarda Watołę, Ryszar-

da Pawlika oraz za opiekuna duchowego tej wspólnoty ks. proboszcza Jana Skutelę.  

 IV Niedziela Adwentu - Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia 2017. 

700 Za parafian.  

900 
Za Jana Wawrzyczka w rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie.  

1100 
Z okazji urodzin wnuczki Anny Fennig z podziękowaniem za otrzymane łaski  z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. opiekę MB i zdrowie dla solenizantki i całej 

rodziny.  

1230 Za † Helenę Iski jako pamiątka urodzin.  

1700 PASTERKA :    W INTENCJI PARAFIAN.  

Wielkie Antyfony Adwentu    

 

    Począwszy od 17 grudnia, przez siedem dni, poprzedzają śpiew Magnificat. Ponieważ 

każda z nich zaczynała się od litery "O", określano je jako antyfony "O" lub antyfony 

wielkie. Tradycja przypisuje je św. Grzegorzowi Wielkiemu.  

   Antyfony, których treść jest zaczerpnięta z ksiąg Starego Testamentu, zaczynają się od 

słów: O Sapientia (Mądrości); O Adonai (Panie); O radix (Korzeniu); O clavis (Kluczu 

Dawida); O oriens (Wschodzie); O rex (Królu); O Emmanuel. Pierwsze litery tych anty-

fon, poczynając od ostatniej do pierwszej, tworzą zawołanie: "ero cras" - jutro przybę-

dę.  

 

   O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od końca 

do końca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą, przyjdź i naucz nas dróg roztropności.  

   O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Syjo-

nie dałeś mu Prawo, przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.  

   O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed Tobą zamilkną 

królowie, a ludy będą się modlić do Ciebie, przyjdź nas wyzwolić już dłużej nie zwlekaj.  

   O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty który otwierasz a nikt zamknąć nie zdoła, 

zamykasz a nikt nie otworzy, przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka pogrążonego 

w cieniu śmierci.  

   O Wschodzie, Blasku światłości wieczystej i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć 

żyjących w mroku i cieniu śmierci.  

   O Królu narodów przez nie upragniony, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź zbaw 

człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi.  

   O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, 

aby nas wybawić nasz Panie i Boże.  


