
Ogłoszenia Parafialne 05.02.2023 r. 

Przypominamy, że msze św w okresie zimowym w tygodniu 
sprawujemy w krypcie naszej s wiątyni. 

 

W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługą 
sakramentalną. 

W sobotę przypada wspomnienie Matki Boże z Lourdes. To 
Światowy Dzień Chorych. Chorych, którzy mogą przybyć do naszej 
s wiątyni zapraszamy na Mszę s w w ich intencji o godz. 1100. Po mszy 
zapraszamy na spotkanie przy stole.  

 

W piątek spotkanie modlitewne Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
Zapraszamy o 1715 do krypty naszego kos cioła. Po nim Msza Ś w. w 
intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby na archidiecezję 
na remont i działalnos c  domo w rekolekcyjnych.  Za tydzien  kolekta 
będzie zbierana przez księz y na pokrycie rachunko w naszej parafii. Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

 

Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny , jest Mały  
Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego. 

 

Proszono nas o podanie dwóch ogłoszeń:  
- dziś o godz. 1700 na dużej sali przy ul. Chrobrego 17 

w Chorzowie, młodziez  z zespołu " Corragio " zaprasza na 
przedstawienie pt. " Nie było miejsca dla Ciebie ". Jest to spektakl 
dotykający naszego z ycia, codziennych zmagan  i trudo w ale przede 
wszystkim niosący Dobrą Nowinę. Zawiera elementy jasełek, kazan  s p. 
ks. Piotra Pawlukiewicza oraz ks. Nikosa Śkurasa. Młodzi artys ci 
z Bielska Białej chcą pielgrzymowac  na Ś wiatowe Dni Młodziez y 
w Lizbonie dlatego będą zbierac  dobrowolną kolektę na sfinansowanie 
tego wyjazdu. Zapraszamy całe rodziny z dziec mi. Wstęp na 
przedstawienie bezpłatny. 

 

- 17 lutego w przychodni Nasza Poradnia przy ul. Młodzieżowej 
33 odbędą się badania UŚG, Doppler przepływo w szyjnych i kon czyn, 
UŚG tarczycy, nerek piersi, stawo w oraz echo serca.  Badania są płatne, 
szczego ły na plakacie i w przychodni. 

 

Na nowo rozpoczęty tydzień wszystkim życzymy Bożego 
Błogosławien stwa.  

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 
ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. 

Tak niech wasze  światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». 

        Mt, 5, 13-16  

Głos świętego Antoniego 
05.02.2023 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Z komentarza  
do dzisiejszej Ewangelii.  

 

Wymagania Chrystusa stawiane Jego 
wyznawcom zdają się na pierwszy rzut 
oka żądać czegoś - co pozornie 
nawzajem się przeciwstawia. Raz 
bowiem nakazują unikać za wszelką 
cenę rozgłosu, kiedy indziej nawołują 
do tego, by nasze czyny zabłysły na 
podobieństwo światła. A więc mamy 
stać się solą ziemi i światłością świata. Chociaż to wezwanie odnosi się na 
pierwszym miejscu do uczniów Chrystusa, specjalnie przez Niego 
wybranych i posłanych, jednak musimy je odnieść także do wszystkich 
wiernych. Nie można natomiast odczytać w tym zachęty do tego, byśmy na 
podobieństwo faryzeuszów i uczonych w Piśmie starali się zwrócić na siebie 
uwagę innych ludzi. Takie postępowanie Chrystus mocno potępił. Z drugiej 
strony chrześcijaninowi nie wolno zrezygnować z dobrego postępowania na 
skutek źle pojętej pokory. Jasną jest rzeczą, że uczeń Chrystusa daleko 
odsuwa od siebie chęć "zabłyśnięcia" przed ludźmi dobrymi nawet czynami, 
nigdy jednak nie rezygnuje z ich wykonywania. Owszem, czyni wszystko, 
by jego życie było zgodne z Ewangelią, a po prostu specjalnie nie myśli o 
tym, że zwróci w ten sposób na siebie uwagę innych. A więc to ostatnie nie 
stanowi dla niego motywu działania.  



06/02/2023 Poniedziałek 

700 Za † Bogdana Grabarza od wujka z żoną z Mielca. 

800 Za †† Zofię Łamik w rocznicę śmierci i męża Romana jako pamiątka urodzin. 

1800 W intencji Piotra Bogaleckiego z okazji urodzin jako podziękowanie za dar 
życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

1800 Za † Dorotę Duch na pamiątkę urodzin. 
07/02/2023 Wtorek 

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

800 Za †† Wiktorię i Jana Mikołajczaków. 

1800 Za † Józefa Lenarta jako pamiątka urodzin. 

1800 Za † Urszulę Korzekwę w 30. dzień po śmierci. 
08/02/2023 Środa 

700   

800 Za † Piotra Księżyka w 2 r śmierci oraz †† sąsiadów z ul. Bogedaina 24 i 24a. 

1800 Msza św. zbiorowa: 
- Za † Barbarę Caus oraz †† lokatorów z ul. Krzywej 9; 
- Za † Stanisławę Michałek w 30 dzień po śm. od lokatorów z ul. Krzywej 9; 
- Za † Cecylię Skutelę w 1 rocznicę śmierci;3 
- Za †† Bronisława Piotrowskiego, żonę Krystynę, syna Andrzeja, Alicję i 
Wiesława Gilewskich. 

09/02/2023 Czwartek 

700   

800 Za † Karola Sobczyka w 27 rocznicę śmierci. 

1700 Za † Irenę Walter od rodziny Kowalczyków i Gozdków. 
10/02/2023 Piątek 

700   

800 Z podzięk. Bogu Wszechmogącemu i całemu personelowi medycznemu za 
pomyślny przebieg trudnej operacji, z prośbą o dalszy pomyślny przebieg 
leczenia i powrót do pełni sił i zdrowia dla córki Magdaleny. 

1800 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

1800 Za †† Kazimierza i Genowefę Trychtów. 
11/02/2023 Sobota 

700   

800 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 
Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1800 Za † Gertrudę Lenart jako pamiątka urodzin. 
12/02/2023 VI Niedziela Zwykła 

700 Za † Bogdana Grabarza od rodziny z Olkusza. 

900 Za †† rodziców Helenę i Jerzego Dryndów, Jadwigę i Wincentego Lendlów. 

1100 Za † męża Kazimierza jako pamiątka urodzin oraz †† pokr. z obu stron. 

1230 W intencji Katarzyny z okazji 50 urodzin jako podziękowanie za dar życia, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Te Deum 

1700 Za †† Wandę i Tadeusza Stasiaków oraz rodziców z obu stron. 

WOLNE INTENCJE W NASZEJ ŚWIĄTYNI W LUTYM 2023 
 
08/02/2023 - 7.00 
09/02/2023 - 7.00 
10/02/2023 - 7.00 
11/02/2023 - 7.00 
16/02/2023 - 7.00 
17/02/2023 - 7.00 i 8.00 
18/02/2023 - 7.00 
20/02/2023 - 7.00 
21/02/2023 - 8.00 
22/02/2023 - 7.00 
23/02/2023 - 7.00 i 8.00 
24/02/2023 - 7.00  
25/02/2023 - 7.00 i 8.00 
26/02/2023 - 7.00  

 

ZAPRASZAMY  
ZAINTETESOWANYCH  

DO KONTAKTU  
Z KANCELARIA  

PARAFIALNĄ  
 

tel 32 2413329 

Z ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO  
NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2023 

 

Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. 
Może jednak stać się czymś nieludzkim, jeśli jest 
przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie 
towarzyszy jej troska i współczucie. … Dlatego w ten 
XXXI Światowy Dzień Chorego, w trakcie trwającego 
procesu synodalnego, zapraszam was do refleksji nad 
tym, że właśnie poprzez doświadczenie słabości 
i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie 
ze stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem 
i czułością. … Światowy Dzień Chorego nie wzywa 
bowiem jedynie do modlitwy i bliskości z cierpiącymi; 

ma również na celu uwrażliwienie Ludu Bożego, instytucji służby zdrowia i 
społeczeństwa obywatelskiego na nowy sposób wspólnego podążania naprzód. … 
Lata pandemii zwiększyły nasze poczucie wdzięczności wobec tych, którzy 
każdego dnia pracują na rzecz zdrowia i badań. Ale nie wystarczy wyjść z tak 
wielkiej zbiorowej tragedii poprzez uhonorowanie bohaterów. Covid-19 wystawił 
na próbę tę wielką sieć naszych umiejętności i solidarności oraz ukazał strukturalne 
ograniczenia istniejących systemów opieki społecznej. Wdzięczności musi zatem 
towarzyszyć aktywne poszukiwanie w każdym kraju strategii i środków, aby każdy 
człowiek miał zagwarantowany dostęp do opieki i podstawowe prawo do zdrowia.
… Wstawiennictwu Maryi, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam każdego z was, 
którzy jesteście chorzy; was, którzy opiekujecie się nimi w rodzinie, poprzez pracę, 
badania naukowe i wolontariat; was, którzy angażujecie się w nawiązywanie 
osobowych, kościelnych i obywatelskich więzi braterstwa. Wszystkim serdecznie 
przekazuję moje Apostolskie Błogosławieństwo.                      FRANCISCUS 

 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 10 stycznia 2023 roku. 


