
Ogłoszenia Parafialne 31.12.2017r. 

Składamy serdeczne podziękowania za wspó lnie przez yte w naszej s wiątyni 
Adwent óraz s więta Bóz egó Naródzenia, za nadesłane i złóz óne z yczenia; dziękuje-
my wszystkim dziecióm, któ re chódziły na Roraty, dziękuję za ich przygótówanie i 
prówadzenie – ks. Bartłómiejówi i jegó pómócnikóm, dziękujemy ks. Henrykówi i 
wszystkim któ rzy uczestniczyli w Róratach dla dórósłych, dziękuję człónkóm zespó-
łu charytatywnegó za sprzedaz  s wiec i ópłatkó w; dziękujemy młódziez y óazówej za 
spektakl wprówadzający nas w tajemnicę Bóz egó Naródzenia przed Pasterką, człón-
kóm schólii i órganis cie, słuz bie kós cielnej i słuz bie ółtarza, dziękujemy tym któ rzy 
udekórówali naszą s wiątynię.  

Dziś w święto Świętej Rodziny żegnamy Stary Rok. Uczynimy to uroczyście 
w naszej świątyni po południu podczas Mszy św o godz. 1600 i na nabożeństwo 
dziękczynno-błagalnym po niej.  Chcemy pódziękówac  Panu Bógu za ótrzymane 
łaski w mijającym róku, przepraszac  za pópełnióne złó i prósic  ó błógósławien stwó 
na Nówy 2018 Rók.  

Jutro obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, óraz Ś wiató-
wy Dzien  Módlitw ó Pókó j. 

W sobotę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, s więtu-
jemy óbjawienie się Chrystusa całemu s wiatu. Msze Ś w. sprawujemy jak w niedziele, 
nie będzie nieszpóró w. 

Trzech Króli to także Dies Episcopi – pamiętajmy w naszych módlitwach ó Abp 
Wiktórze Śkwórcu, któ ry s więtuje 20. rócznicę przyjęcia s więcen  biskupich. 

W sobotę zapraszamy muzykujących parafian oraz dzieci grające na różnych instru-

mentach aby przynieśli ze sobą instrumenty na Mszę św. o godz. 1100. 

W Trzech Króli popołudniu na godz. 1600 zapraszamy do naszej świątyni na wspólne 

rodzinne kolędowanie oraz adorację przy żłóbku. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sóbóta miesiąca. 
Spotkania dla dzieci I kómunijnych óraz dla kandydató w dó bierzmówania ód-

będą się dópieró pó feriach zimówych. 
Naszych chorych i starszych parafian ódwiedzimy w sóbótę 13 stycznia. 
Wspólne noworoczne spotkanie przy stole wszystkich członków grup i ru-

chów działających w naszej parafii odbędzie się w sobotę 20 stycznia o godz. 
1100. Serdecznie już dziś zapraszamy.   

Przypominamy o organizowanym wyjeździe do Teatru w Cieszynie na 
„Jasełka” 15 stycznia. Wyjazd o godz. 1430. Koszt biletu i przejazdu 40 zł, Są 
jeszcze miejsca. Zapisy w kancelarii parafialnej. 

W nadchodzących tygodniach, w ókresie kólędówym istnieje móz liwós c  przy-
jęcia dódatkówych intencji na Mszach pórannych. Zainteresówanych zapraszamy dó 
zakrystii lub kancelarii.  

Dziękujemy za złożone dzis  ófiary na pótrzeby naszegó kós cióła. Kólekta zbie-
rana jutró przeznaczóna jest na WŚ ŚD w Katówicach, kólekta w Trzech Kró li prze-
znaczóna będzie na Misje. Kólekta przyszłej niedzieli na archidiecezję. Bó g Zapłac  za 
kaz dy wasz dar.  

Na nowo rozpoczęty tydzien , na czas przełómu Śtaregó i Nówegó Róku niech 
nam wszystkim Bó g udziela swegó błógósławien stwa.  

     
                                                                                                                      Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
31.12. 2017 r. Rok liturgiczny: B  

(Łk 2, 22-40)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

   Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice 

przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest 

napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie 

poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa 

młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem czło-

wiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący 

pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, 

że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha 

przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z 

Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 

«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 

słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec 

wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izrae-

la». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś 

błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na 

upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą 

– a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 

podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała 

wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świą-

tynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej 

właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 

wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 

wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało 

mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Oto Słowo 

Pańskie. 

   Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni, by ofiarować Go Bogu. Symeon 

i Anna rozpoznali jednak w Nim Boga, który ofiarował się nam – ludziom. 

Skoro człowiek ma takie trudności w ofiarowaniu się Bogu, to Bóg postanowił 

ofiarować się człowiekowi. Bóg nie może patrzeć bezczynnie na taki brak mi-

łości w świecie. Człowiek nie chce albo nie potrafi kochać Boga, to Bóg posta-

nowił dać swoją Miłość człowiekowi. O tym mówi wspominane dziś uroczy-

ście ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. To ofiarowanie wypełniło się bez 

reszty na krzyżu.  



 Święto Świętej Rodziny - Niedziela -  31 grudnia 2017.  

700 Za †† Helenę i Witolda Krzyżanowskich.  

900 Dziękczynno-błagalna w intencji rodzin Sadłocha i Kukowka.  

1100 
Za nowożeńców Patrycję i Radosława, ich córkę Małgorzatę z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św.  

1230 Chrzty: Michał Pustelnik  

1600 
Dziękczynno-przebłagalna na zakończenie roku kalendarzowego w intencji naszej para-

fii.  

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Poniedziałek 2 stycznia 2018. 

700 
Za † ks. Proboszcza Józefa Kempińskiego w 34. rocznicę śmierci - od Arcybractwa Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa.  

900 Za parafian.  

1100 Za dusze w czyśćcu cierpiące.  

1230 Za †† Annę i Feliksa Ciekańskich oraz pokrewieństwo z obu stron.  

1700 Za † Holgera Schön.   

Wtorek  2 stycznia 2018. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców  

800 Za † Renatę Gońską - od Leszka i Jadwigi ze Skawicy.  

1800 Za † Reginę Jagiełę w 1 r. śmierci, oraz za †† z rodziny.  

Środa 3 stycznia 2018.  

700 Za dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 
Z podziękowaniem za łaski z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla  rodziny Jasińskich.  

 1800 

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

dziękowań; 

- Za † ks. Piotra Bujarę – dyrektora Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego w Królewskiej 

Hucie (dzisiejszego IV LO w Chorzowie) w 80. rocznicę śmierci.  

Czwartek 4 stycznia 2018. 

700 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-

płaństwa.  

800 
Z okazji 80. urodzin Janiny Ostrowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP i zdrowie.  

1700 Za † Mariannę Lewandowską w kolejną rocznicę śmierci.  

Piątek 5 stycznia 2018. 

700 
1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za ro-

dziny naszej parafii. 

2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron.  

800 Za † męża Tadeusza Chyckiego w 1 r. śmierci.  

1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące.  

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Sobota 6 stycznia 2018. 

700 
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i zmarłych 

członków Żywego Różańca, zwłaszcza za Renatę Gońską z Róży 7.  

900 Za †† rodziców Matyldę i Albina Kasperczyków.  

1100 
Z okazji 75. rocznicy urodzin Róży Domagały z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błog., opiekę MB dla solenizantki i całej rodziny.          TE DEUM  

1230 
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 70 urodzin Doroty Mi-

chalik.                                                                                                     TE DEUM.  

1700 Za † Andrzeja Mateję w 1 r. śmierci.  

 Niedziela - 7 stycznia 2018. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o 

rozwój duchowy  i liczebny wspólnoty dla zmarłych członków o dar życia wiecznego.  

900 Za parafian.  

1100 
Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na każdy dzień z okazji urodzin.  

1230 
W intencji dziękczynnej z okazji urodzin Doroty i Stefana Cebulskich oraz solenizantów 

spośród ich bliskich.  

1700 
Za †† rodziców Pawła i Joannę Królów, braci Antoniego, Józefa, siostry Jadwigę, Joannę 

i Marię.  

   Modlitwa papieża Franciszka 

 

 

   Jezusie, Maryjo i Józefie ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu, kierujemy dziś nasze 

spojrzenie z podziwem i zaufaniem; w Was rozważamy piękno jedności w miłości praw-

dziwej; Wam polecamy wszystkie nasze rodziny, aby odnowiły się w nich cuda łaski.  

   Święta Rodzino z Nazaretu, pociągająca szkoło świętej Ewangelii: Naucz nas naślado-

wać Twoje cnoty mądrą dyscypliną duchową, daj nam jasne spojrzenie umiejące rozpo-

znać dzieło Opatrzności w codziennych realiach życia.  

   Święta Rodzino z Nazaretu, wierna strażniczko tajemnicy zbawienia: spraw, by odro-

dził się w nas szacunek dla milczenia, uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy i 

przekształcić je w małe Kościoły domowe, odnów pragnienie świętości, wspieraj szla-

chetny trud pracy, wychowania, słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.  

   Święta Rodzino z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego 

i nienaruszalnego charakteru rodziny, dobra nieocenionego, którego nic nie może zastą-

pić. Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i 

osób starszych,  dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy. Jezusie, 

Maryjo i Józefie z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.  

   “Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 

tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech 

cię obdarzy pokojem”.  Niech Nowy Rok 2018 wypełni Boże Błogosławieństwo i 

łaska Bożej obecności. 


