
Ogłoszenia Parafialne 13. 02.2022 r. 

Podczas ferii zimowych nie sprawujemy Mszy św 
w tygodniu o godz. 800. 

 

Przypominamy że Msze w tygodniu odprawiane są 
w krypcie naszej s wiątyni. 

 

Jutro o godz. 1900  spotkanie nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii s w.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pokrycie rachunków 
naszej parafii. Za tydzien  kolekta będzie zbierana przez księz y na 
biez ące potrzeby naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

 

Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny, jest 
Mały Gos c , są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Ś w. 
Antoniego. 

 

Na nowo rozpoczęty tydzień wszystkim życzymy Bożego 
Błogosławien stwa.  

 

 
Świętym Cyrylowi i 

Metodemu słowiańska część 
Europy zawdzięcza przyjęcie 

chrześcijańskiej wiary oraz jej 
zakorzenienie się w kulturze. 

Ci dwaj święci bracia tworzyli 
zręby języków słowiańskich. 

Św. Cyryl przetłumaczył 
Ewangelie i Psalmy na język 

starocerkiewno-słowiański. Od 
św. Cyryla bierze swą nazwę 

alfabet zwany cyrylicą. Jan 
Paweł II nadał im tytuł 

patronów Europy. Ich pamięci 
poświęcił też list Apostolski. 

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był 
tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z 
Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. 

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo 

Boże. 
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was 

wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego 
odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w 
owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem 
przodkowie ich czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć 

będziecie. 
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 

będziecie. 
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem 

przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».   
      Łk 6, 17. 20-26  

Głos świętego Antoniego 
13.02.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

Słuchając dziś mocnych słów 
Ewangelii, wzbudzajmy 
pragnienie, byśmy dzięki Bożej 
pomocy zawsze należeli do 
grupy błogosławionych, a więc 
idących drogą wskazaną przez 
Pana.  



14/02/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Ryszarda Nadgródkiewicza - od Niny i Sylwestra Bogutów. 

1800
 W intencji Karola Nawrata z okazji urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i żywą wiarę. 

15/02/2022 Wtorek 

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

1800
 Za † brata Gintera w rocznicę śmierci, rodziców Emmę i Pawła Luxów oraz 

†† z rodziny. 

16/02/2022 Środa 

700
 Za † Małgorzatę Tatuś - od pracowników Centrum Informatycznego 

Uniwersytetu Ekonom. w Katowicach. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
-  Za † Ryszarda Gabriela w 5 rocznicę śmierci; 
- Za † Krystynę Jeleń w 30. dzień po śmierci, Zdzisława Jelenia, 
oraz †† z rodziny Nierów i Sopalów. 

17/02/2022 Czwartek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

1700
 1. Za †† rodziców Józefa i Konstancję Gorolów, Hieronima, Helenę, 

Jadwigę, Andrzeja, Zygmunta, Małgorzatę, Pawła, Julię, Martę Gorolów, 
Krystynę Szczepaniak i jej matkę Józefę oraz †† z rodziny Kneszów. 
2. Za †† Dorotę, Jana i Wojciecha Waloszczyków. 

18/02/2022 Piątek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

1800
 W intencji Hanny Olszewskiej z okazji urodzin w podziękowaniu za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego dla solenizantki i jej rodziny. 

19/02/2022 Sobota 

700
 W intencji Elżbiety Sołtys-Jareckiej z ok. kolejnych urodzin, jako 

podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
solenizantki i synów z rodzinami. 

1800
 Za †† rodziców Władysławę i Tadeusza Krzysztofików oraz teściów 

Stanisławę i Jana Baranowskich. 

20/02/2022 VII Niedziela Zwykła 

700
 Za † Ryszarda Nadgródkiewicza - od Arkadiusza i Ewy Janczaków z 

rodziną z Lubelszczyzny. 

900
 Za † mamę Agnieszkę Sławińską w kolejną rocznicę śmierci. 

1100
 Za †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczków, męża Engelberta oraz †† z 

rodzin Iszczek, Dziekan, Woisz. 

1230
 Za †† Karola Dudka jako pamiątka urodzin i jego żonę Małgorzatę. 

1700
 Za † Łukasza Gabałę jako pamiątka urodzin. 

Kim był święty Walenty? 

 Dzisiaj bardzo trudno odtworzyć historię jego życia. Pochodził z pierwszych 

wieków chrześcijaństwa, z czasów wielkich prześladowań. Jedno jest pewne – św. 

Walenty to postać autentyczna. Żył w Terni, dzisiejszej włoskiej Umbrii. Niektóre 

źródła podają, że z wykształcenia był lekarzem, ale porzucił swój zawód i został 

rzymskim kapłanem. 

 Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego Rzym był uwikłany w krwawe 

i niepopularne wojny do tego stopnia, że mężczyźni nie chcieli wstępować do 

wojska. Cesarz uznał, że powodem takiego postępowania była ich niechęć do 

opuszczania swoich narzeczonych i żon. Dlatego odwołał wszystkie planowane 

zaręczyny i śluby. Kapłan Walenty pomagał parom, które pobierały się potajemnie. 

 W końcu został zatrzymany przez prefekta Rzymu i poddany procesowi 

polegającemu na wymuszeniu siłą zaparcia się Chrystusa. 

Świętego Walentego bito kijami, a kiedy nie przyniosło to rezultatów kazano go 

ściąć. W innych podaniach można natomiast przeczytać, że św. Walenty uzdrowił 

z epilepsji małego chłopca, co przyczyniło się do nawrócenia i ochrzczenia całej 

jego rodziny, ale na Walentego ściągnęło to wyrok śmierci. Egzekucję wykonano 

14 lutego 269 roku. 

Dlaczego został patronem zakochanych? 

 Zanim to nastąpiło, w więzieniu Walenty zaprzyjaźnił się z córką strażnika, 

która go odwiedzała i podnosiła na duchu. Aby się odwdzięczyć, zostawił jej na 

pożegnanie liść w formie serca, na którym napisał: „Od twojego Walentego”. Nad 

grobem męczennika przy Via Flaminia zbudowano bazylikę, jednak papież 

Paschalis I (817-24) przeniósł szczątki męczennika do kościoła św. Praksedy. 

 Z czasem postać kapłana Walentego zmieszała się z innym świętym 

męczennikiem noszącym to samo imię. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że tak 

naprawdę chodzi o tę samą osobę. W 197 r. został on biskupem miasta Terni w 

Umbrii. Znany był z tego, że jako pierwszy pobłogosławił związek małżeński 

między poganinem i chrześcijanką. Wysyłał też do swych wiernych listy o miłości 

do Chrystusa. Zginął w Rzymie w 273 r., gdyż nie chciał zaprzestać nawracania 

pogan. Dziś to właśnie on jest bardziej znany i to do jego grobu w katedrze w Terni 

ściągają pielgrzymi. Na srebrnym relikwiarzu kryjącym jego szczątki znajduje się 

napis: „Święty Walenty, patron miłości”. 

Nieraz też mówi się o św. Walentym jako patronie epileptyków. Faktycznie jednak 

chodzi tu o trzeciego świętego noszącego to imię. Żył on w V w. w Recji (na 

dzisiejszym pograniczu niemiecko-austriacko-szwajcarskim) i przypisywano mu 

moc uzdrawiania z tej choroby. 


