
Ogłoszenia Parafialne 20.01.2019r. 

Na godz. 1800, zapraszamy dziś  do naszego kościoła na, Koncert Ko-

lęd". Wykonawcami będzie zespół Beskid SoundProject - czyli Miejska Orkie-

stra Kameralna Miasta Żywiec. Jest to trzeci z 4 koncertów tegorocznego kolę-

dowania młodych muzyków. Zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowa-

nia.   Nie będzie dzisiaj nieśzporo w o godz. 1630. 
Dobiegł do końca czas odwiedzin kolędowych. W czwartek ostat-

nie kolędy. Dziękujemy wśzyśtkim kto rzy przyjęli kapłana w śwoim domu, 
za wśpo lną modlitwę, za zgłośzone uwagi, za złoz one przy tej okazji ofiary. 
Przypominamy o moz liwoś ci zamo wienia tzw. kolędy dodatkowej, dla tych 
kto rzy nie mogli przez yc  kolędy w zaproponowanym przez naś terminie. 
Kolęda dodatkowa w sobotę 26 stycznia od godz. 1430. 

Wszystkie domy, mieśzkania i mieśzkających w nich Parafian będzie-
my Bogu polecali we wśpo lnej modlitwie, po feriach,  przez wśtawiennic-
two ś w. Rity w wtorek 22 stycznia o godz. 1800.  Serdecznie zapraszamy 
także czcicieli św. Rity na tę Mszę i na nabożeństwo z ucałowaniem 
relikwii.  Dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 

W ostatnią sobotę stycznia odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzym-
ka Nieśłyśzących do Panewnik. Początek w bazylice o godz. 1200. 

Są jeszcze wolne miejsca na naszą pielgrzymkę parafialną do Med-
jugorie Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej naszej parafii. 

Dziękujemy za złożone dziś  ofiary na remonty i inwestycje w naszej 

świątyni potrzeby parafii. Za tydzień kolekta na bieżące potrzeby parafii. Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcam do lektury prasy religijnej, jeśt Gość Niedzielny, Mały Gość, 
jeśt jeśzcze do nabycia terminarz katolicki (cena 10 zł), i oczywiś cie Głoś 
Ś w. Antoniego. Do duz ego Goś cia za tydzien  będzie dołączony film fabular-
ny Bóg nie umarł 2. 

Na nowo rozpoczęty tydzien , niech nam wśzyśtkim Bo g udziela śwego 
błogośławien śtwa.  

                                                                                   Szczęść Boże! 

   Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, 

ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszyst-

kiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. 

Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność po-

znawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Du-

chu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia 

cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków 

i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten 

sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.  (1 Kor 12, 4-11) 

Głos świętego Antoniego 
20.01. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(J 2, 1-11)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela Zwykła  

     W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zapro-

szono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka 

Jezusa rzekła do Niego: "Nie mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to mo-

ja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?" 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł 

do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem powie-

dział do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc 

zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a 

nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – 

przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia naj-

pierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wi-

no aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. 

Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.  Oto Słowo Pań-

skie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   Zauważmy, że Maryja o nic nie prosi Jezusa. Po prostu mówi do Niego: "Nie 

mają już wina". Jezus odpowiada: "To nie nasza sprawa". I ma rację. Nie był 

ani gospodarzem wesela, ani hurtownikiem win. Wszystko wskazuje na to, iż 

po tej wymianie zdań Maryja zrozumiała, że Jezus jednak coś chce zrobić, że 

ten brak wina mimo wszystko zaintrygował Go. Nie wiedziała co zrobi, dlatego 

powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Zapewne 

sama była zaskoczona dalszym tokiem wydarzeń.   

   Niestety, nie jesteśmy podobni do Maryi. My na ogół wiemy, co Bóg ma ro-

bić. Nie idziemy do Niego z naszymi problemami, tylko z gotowymi rozwiąza-

niami problemów. Czy to jest mądre? Maryja jest mądrzejsza od nas. Pewnie 

dlatego jest Matką Kościoła.  Prośmy Maryję o taki dar mądrości. 



 II Niedziela Zwykła 20 stycznia 2019. 
700 Za †† Zofię Muchę na pamiątkę urodzin, Dorotę Pawłowską w kolejną rocznicę śmierci. 

900 
W intencji Karoliny Zmarlak z okazji 25. rocznicy urodzin jako podziękowanie za otrzy-

mane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

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 Freyów z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla jubilatów i 

ich rodziny. 

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

Poniedziałek  21 stycznia 2019. 

700 Za † Danielę Soswę od Żywego Różańca, od Róży nr 4. 

800 Za †† rodziców Mariannę i Jana oraz †† z rodziny Forenc. 

1800 
Za †† Małgorzatę i Andrzeja Gorolów, Ludwika i Salomeę Kneszów i †† pokrewień-

stwo. 

Wtorek 22 stycznia 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 
Za braci odłączonych o porzucenie herezji i powrót do jedności wiary w Świętym Ko-

ściele Katolickim. 

1800 
Ku czci św. Rity w intencji, czcicieli oraz domów, mieszkań i mieszkających w nich 

Parafian, których odwiedziliśmy podczas tegorocznej kolędy. 

Środa 23 stycznia 2019. 

700 
Za † męża Józefa Sołtysika w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców oraz Annę , Teresę i 

Eryka. 

800 Za † ojca Stanisława Mierzwę na pamiątkę urodzin. 

1800 

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

podziękowań; - Za † męża Leszka Paszkowskiego, syna Michała , Władysławę, Walen-

tego Kmiecików, brata Kazimierza oraz teściów Czesławę, Stanisława Paszkowskich 

oraz †† z obu stron. 

Czwartek 24  stycznia 2019. 

700 
W intencji Kingi Nawrat z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 

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

800 

1. Za †† rodziców: Gerarda i Elfrydę Halenów, Jerzego i Marię Sikorów, dziadków: 

Leopolda i Annę Juraszczyków. 
2. W intencji Jadwigi Dudzik z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. 

1700 Za † Waldemara Kaczyńskiego od Anny Michalik z rodziną 

Święto Nawrócenia Św. Pawła - Piątek 25 stycznia 2019. 

700 
W intencji Sebastiana Skrzypka z okazji rocznicy chrztu świętego, z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

800 Za † męża Janusza i †† z rodziny Płócienniczak. 

1800 Za †† Patryka Wilka w 2.rocznicę śmierci. 

Benedykt XVI o nawróceniu św. Pawła 
 

 

   Nawrócenie Pawła zrodziło się ze spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem; to 

spotkanie radykalnie zmieniło jego życie. Na drodze do Damaszku Szaweł przeżył to, do 

czego wzywa Jezus w dzisiejszej Ewangelii: nawrócił się, ponieważ dzięki Bożemu 

światłu «uwierzył w Ewangelię». Jego i nasze nawrócenie polega na tym, by uwierzyć w 

umarłego i zmartwychwstałego Jezusa i otworzyć się na światło Jego Bożej łaski. Sza-

weł zrozumiał wówczas, że jego zbawienie nie było uzależnione od dobrych uczynków, 

których spełnienie nakazywało prawo, ale od tego, że Jezus umarł również za niego — 

prześladowcę — i zmartwychwstał. Ta prawda, która dzięki chrztowi oświeca egzysten-

cję każdego chrześcijanina, zmienia kompletnie sposób, w jaki żyjemy. Nawrócić się 

znaczy, również dla każdego z nas, uwierzyć, że Jezus «wydał za mnie samego siebie», 

umierając na krzyżu (por. Ga 2, 20), zmartwychwstał i żyje ze mną i we mnie. Zawierza-

jąc mocy Jego przebaczenia, pozwalając, by On wziął mnie za rękę, mogę wydostać się z 

ruchomych piasków pychy i grzechu, kłamstwa i smutku, egoizmu i wszelkich fałszy-

wych pewników, by poznać bogactwo Jego miłości i nim żyć.  

   Drodzy przyjaciele, wezwanie do nawrócenia, wzmocnione przez świadectwo św. 

Pawła, dziś, gdy kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, ma szczególną wy-

mowę, także w sensie ekumenicznym. Apostoł wskazuje nam, jaka powinna być nasza 

duchowa postawa, abyśmy mogli robić postępy na drodze do jedności. «Nie [mówię], że 

już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam 

zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa» (Flp 3, 12). Naturalnie my, chrześcijanie, nie 

osiągnęliśmy jeszcze pełnej jedności, która jest naszym celem, lecz jeśli pozwolimy Pa-

nu Jezusowi, by nas nieustannie nawracał, z pewnością nam się to uda. Niech Błogosła-

wiona Dziewica Maryja, Matka jednego i świętego Kościoła, wyprosi dla nas dar praw-

dziwego nawrócenia, aby jak najszybciej urzeczywistniło się pragnienie Chrystusa: ut 

unum sint. (25 I 2009 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański») 

  Sobota 26 stycznia 2019. 
700 Za †† męża Huberta, brata Piotra oraz rodziców i krewnych z obu stron. 

800 Za † Georga Kozubka. 

1800 Za † męża Piotra Wolnego w kolejną rocznicę śmierci. 

 III Niedziela Zwykła 27 stycznia 2019. 

700 
Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka Dyrczoniów, brata Jana Bańkę i pokrewieństwo z 

obu stron. 

900 
W intencji Anny Madej z okazji 70. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1100 
Dziękczynna z podziękowaniem Bogu za dar życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże, łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Janiny Mierzwy oraz Barbary, Małgorzaty i 

Michała z rodzinami. 

1230 CHRZTY:  Maria Mazurek, Adam Kaczmarczyk, Maja Sowa, Gustaw Góra. 

1700 Za † męża Grzegorza Rocksteina w 1. rocznicę śmierci. 


