
Ogłoszenia Parafialne 25.11.2018r. 

Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Zaprasza-
my na uroczyste Nieszpory o godz. 1630.  

 Organiści dekanatu Chorzów i Chorzów Batory jutro na probostwie 
o godz. 1900. będą przeżywać swój dzień wspólnoty  

We wtorek podczas wieczornej Mszy  św.  Odnowa w Duchu Ś w. przy 
naszej parafii dziękuje Bogi za kolejny rok swojego istnienia. Po Mszy s w. 
zaprasza do wspo lnej adoracji Najs więtszego Śakramentu. Pozostałe okazje 
w czwartek z Arcybractwem NŚPJ o godz. 1530 oraz w piątek o 2000 i w so-
botę o 1700. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę o godz. 1900. 

 Z okazji. wspomnienia św. Tarsycjusza, w czwartek, swoje święto 
przeżywać będzie służba liturgiczna naszej parafii. Przy tej okazji ser-
decznie zapraszamy kandydatów do służby przy ołtarzu. Po mszy spo-
tkanie przy stole w domu katechetycznym.  

Spotkanie Zespołu Charytatywnego w czwartek o 1800 na probo-
stwie. Odwiedziny  duszpasterskie (kolęda) w naszej parafii w tym roku 
rozpoczną się od soboty 8 grudnia. Kolędę rozpoczynamy w soboty i w nie-
dzielę od godz. 1430 . Plan kolędy wywieszony jest w gablotce, dołączony 
został do  „Głosu Św Antoniego”, a takz e jest dostępny na parafialnej stronie 
internetowej. 

Za tydzień w I Niedzielę Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgicz-
ny. Tradycyjnie I Niedziela Adwentu jest Niedzielą trzeźwości. Juz  dzis  
zapraszamy na Raraty. Dla dzieci na Mszach s w. wieczornych, a dla doro-
słych o 700 rano.  

Od przyszłej niedzieli pod cho rem będzie moz na nabyc  s wiece wigilijne   
i opłatki. Docho d ze sprzedaz y przeznaczony jest na Caritas.   

Z radością informujemy, że nasza parafialna wspólnota dziecięca 
Boże Nutki zdobyła I miejsce na Festiwalu Piosenki Chrzes cijan skiej 
„Starochorzowska Nutka”. Śerdecznie gratulujemy i przy okazji zapraszamy 
do tej wspo lnoty dzieci, kto re chciałyby s piewac  razem z Boz ymi Nutkami. 
Śerdecznie zapraszamy ro wniez  na Koncert Galowy Festiwalu, kto ry odbę-
dzie się 27 listopada 2018. w Chorzowskim Centrum Kultury o godz. 1700. 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na archidiecezję. Za tydzien  ko-
lekta na biez ące potrzeby naszej s wiątyni. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny (w dzisiejszy 
numer zawiera kalendarz ścienny), jest nowy numer Małego Gościa, są 
Misyjne Drogi. Jest „Głos Św. Antoniego”.   Śerdecznie polecam, za dowolna 
ofiarą przeznaczoną na naszą parafię, publikację naszego parafianina, pana 
sędziego Śtefana Cebulskiego pt. Z dziejów Górnego Śląska, kto ra jest uda-
ną pro bą ujęcia, w duz ym skro cie, węzłowych fakto w z historii naszej ziemi 
od zarania do wspo łczesnos ci. Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam 
wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.   

                                                                                                    Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
25.11. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 18,33b-37)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość Chrystusa Króla   

   Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpo-

wiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat 

odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. 

Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. 

Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie zo-

stał wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem po-

wiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem 

królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadec-

two prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.  Oto Słowo 

Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   My także tworzymy królestwo Jezusa, albo jak mówi Jezus, królestwo Boże 

jest pośród nas (por. Łk 17, 21). Każdy z nas ma królewską godność. Wypływa 

ona z relacji do Boga. W każdym z nas jest obraz i podobieństwo Boga. Każdy 

z nas jest piękny, bo nosi w sobie ślady Boga, jest ikoną Boga. I jest to dar, 

wartość, której nie może zniszczyć żaden człowiek.  

    Ernest Hemingway w opowiadaniu „Stary człowiek i morze” napisał: 

„Człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać”. Parafrazując: można 

zniszczyć, zniekształcić zewnętrzny obraz człowieka, (jak Jezusa w czasie męki 

i śmierci), ale nie można pokonać jego wewnętrznej wartości, godności i pięk-

na. Boża, królewska godność pozostaje, gdy jestem oskarżany, osądzany, gdy 

nie jestem rozumiany, poniżany czy ośmieszany. Nie zniszczą jej konflikty co-

dziennego dnia, choroby, słabości, zranienia i inne przeciwności życia. Gdy 

jestem świadomy swojej wartości i godności, które płyną z miłości Boga, Trój-

cy Świętej, mogę zawsze zachować wolność, pokój ducha i zaufanie Bogu.  

   Święto Chrystusa Króla stawia pytania o nasze wartości. Co lub, kto króluje 

w naszych sercach, domach, rodzinach? Jakimi wartościami żyjemy dziś? Jak 

na co dzień wygląda nasze „życie w prawdzie”? Jaka jest świadomość naszego 

człowieczeństwa i godności? Czy z nas, ludzi stworzonych na obraz i podo-

bieństwo Boga, emanuje piękno, dobroć, miłość…? Co myślimy, modląc się 

codzienną modlitwą „Ojcze nasz”, i wypowiadając słowa: „przyjdź królestwo 

Twoje”?  



  NIEDZIELA 25 listopada 2018. 
700 Za †† żonę Elżbietę Krawczyk w 2. rocznicę śmierci, Leokadię i Józefa Krawczyków, 

Ludwika Rutkowskiego i Władysława Golę. 

900 Za Parafian. 

1100 Z ok. 18. ur. Radosława Swęda oraz 80. urodzin dziadka Stanisława Swęda. TE DEUM 

1230 CHRZTY: Adam Szkuta, Oliwier Olech, Milan Szewczyk, Maria Głusińska. 
ROCZKI: Agnieszka Nicieja, Filip Grodzki. 

1700 Za † męża Gerarda Czarneckiego. 

Poniedziałek  26 listopada 2018. 
700 Za † Jana Szubę w 30. dzień po śmierci. 

800 Z ok. urodzin trojaków: Wojciecha, Szymona i Aleksandra z podziękowaniem za dar 

życia z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów i błog. dla całej rodziny. 

1800 Z okazji 3. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, dar życia, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla prawnu-

ka Leonarda Fenninga, brata Aleksandra, wnuczki Anny Forstheny. 

Wtorek 27 listopada 2018. 

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

800 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 75. rocznicy urodzin Jadwigi Nowak. 

1800 1. Za † Gabrielę Brzeziecką. 
2. W int. wspólnoty ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM z okazji 37 rocznicy powstania 

w naszej parafii. 

Środa 28 listopada 2018. 
700 W intencji brata Andrzeja, siostry Barbary z rodzinami za wstawiennictwem Matki Bożej 

o dary Ducha Świętego, żywą wiarę, o zdrowie dla siostry Rozalii i błogosławieństwo 

Boże dla całej rodziny. 

800 W 15-tą rocznicę śmierci męża Tadeusza Obrochty, 25-tą rocznicę śmierci ojca Ludwika 

Kozaka oraz †† z obu stron. 

1800 Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; - Za †† ter-

cjarzy św. Franciszka z Asyżu z III Zakonu Franciszkańskiego przy naszej parafii. 

Czwartek 29 listopada 2018. 

700 Za † Tadeusza Nowaka. 

800 Za † Jana Białasa. 

1700 W int. SŁUŻBY LITURGICZNEJ naszej parafii z ok. wspomnienia św. Tarsycjusza. 

Piątek 30 listopada 2018. 
700 W intencji wnuka Michaela z okazji 1. rocznicy urodzin - od dziadków. 

800 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie w intencji Eugeniusza Skopa z okazji 87. Urodzin.   TE DEUM 

1800 Za † Renatę Gońską w 1-szą rocznicę śmierci 

  Sobota 1 grudnia 2018. 
700 Za † Holgera Schöna. 

800 Za †† Zofię, Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Tadeusza i Kazimierza Pio-

trowskich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 Za † męża Antoniego Kaduka, †† rodziców Stefanię i Filipa oraz †† z rodzin Brzózka, 

Czapliński oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

I NIEDZIELA ADWENTU   2 grudnia 2018. 
700 Za żyjących i †† członków Arcybr. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój 

wspólnoty. 

900 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 75. urodzin Albi-

na Lipianina i imienin żony Leokadii z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego dla solenizantów i całej rodziny. TE DEUM 

1100 Za †† Jadwigę i Józefa Cudek. 

1230 W intencji Jacka Delocha okazji 50. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla 

solenizanta i całej rodziny TE DEUM 

1700 Za † Barbarę Karin Kowalską - jako pamiątka urodzin. 

Rozmowa o Apokalipsie 
 

  We wstępie do Apokalipsy musimy powiedzieć, że najwięcej o tym dziele mówi sam 

tytuł. Po pierwsze określa gatunek do którego należy ta księga. Literatura apokaliptycz-

na to szczególny rodzaj literatury, który nosi w sobie cechy przekazu prorockiego i mą-

drościowego, a więc autorzy takich dzieł piszą jak prorocy i mają podobne do nich wi-

zje. Charakteryzuje ich przenikliwość mędrców, którzy odkrywają tajemnice tego świa-

ta. Po drugie, ״apokalipsa” (apokalypsis) znaczy z greckiego, odsłonięcie, odkrycie, 

zdjęcie zasłony. Apokaliptyków interesuje jak najbardziej współczesny im świat i rze-

czywistość, ale od innych grup różnią się tym, że odpowiedzi na dręczące ich pytania 

nie szukają w tym świecie. Są przeświadczeni, że znajdą je tylko w świecie Bożym, w 

któ- rym decydują się losy świata ludzkiego. Spoglądają ku niemu przeświadczeni, że 

świat ludzki jest zbyt kruchy i przemijający, żeby dostarczyć ostatecznych odpowiedzi 

na pytania o sens istnienia. Ten realizm bierze się z faktu, że apokaliptycy żyją i tworzą 

w czasach, kiedy padają imperia, z chaosu rodzą się nowe królestwa, czy też powstają 

władcy, którzy burzą zastany ład i wzniecają prześladowania. W kontekście takich wła-

śnie prześladowań, które dotykały chrześcijan kolejno za czasów Nerona (54-68) i Do-

micjana (81-96) rodzi się Apokalipsa Janowa. 

  W świecie apokaliptyków niebo splata się z ziemią, a czas ziemski z niebiańskim. Mię-

dzy tymi rzeczywistościami nie tylko nie ma rozwodu ostatecznego, ale istnieje ścisła 

symbioza. Decyzje, które zapadają w niebiosach, decydują o losach ziemi. Świat nie-

biański, pełen światła, pochyla się nad światem ziemskim, który tonie w mroku i jęczy 

pod panowaniem zła. Wybawienie przyjść może tylko za sprawą Bożej interwencji i 

Mesjasza, którego On wzbudzi. 

   Między jednym i drugim wymiarem nieustannie przebiegają Boży wysłannicy, anioło-

wie. Pełnią oni rolę emisariuszy, którzy niosą wybranym, prorokom, orędzie nadziei i 

pełnią rolę boskich tłumaczy. Ich przesłanie jest zarówno historyczne jak ponadczasowe 

i uniwersalne. 

I NIEDZIELA ADWENTU   2 grudnia 2018. 
700 Za żyjących i †† członków Arcybr. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój 

wspólnoty. 

900 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 75. urodzin Albi-

na Lipianina i imienin żony Leokadii z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego dla solenizantów i całej rodziny.                     TE DEUM 

1100 Za †† Jadwigę i Józefa Cudek. 

1230 W intencji Jacka Delocha okazji 50. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla 

solenizanta i całej rodziny                                                                    TE DEUM 

1700 Za † Barbarę Karin Kowalską - jako pamiątka urodzin. 

   Potem ujrzałem: oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy jaki usłyszałem, jak 

gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: „Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi 

się stać”. Doznałem natychmiast zachwycenia. (Ap 4,1-2) 


