
Ogłoszenia Parafialne      14.02.2021 r. 

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, 
kto ry kon czy się I Niedzielą Wielkiego Postu – Niedzielą Trzez wos ci. 
Zachęcamy do podjęcia abstynencji od alkoholu i do dania s wiadectwa 
poprzez wpis do Księgi Trzez wos ci – jest ona wyłoz ona na bocznym 
ołtarzu obok zakrystii. 

 

Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Z całym Kościołem 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Popielec jest dniem 
wstrzemięz liwos ci i postu s cisłego. Wstrzemięz liwos c  od pokarmo w 
mięsnych obowiązuje wszystkich, kto rzy ukon czyli 14 rok z ycia. Post - 
czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich miedzy 
18 a 60 rokiem z ycia. Msze s w. w Ś rodę Popielcową z obrzędem 
posypania gło w popiołem o 700, 900, 1800, oraz zapraszamy na 
dodatkową Mszę s w. o godz. 1930. Zebrana kolekta przeznaczona 
będzie na działalnos c  charytatywną naszej parafii. 

 

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa Wielkiego Postu:  
Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki  o godz. 1715;  
Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki po Mszy szkolnej o 1700;   
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  w niedziele  o godz. 1615.  
Kazania pasyjne w tym roku wygłosi nasz wikary ks. Tadeusz. 
 

NASZE WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE, przeżyjemy 
od IV Niedzieli Wielkiego Postu tj. od 14 marca. Poprowadzi 
ks.  Adam Zakrzewski – proboszcz parafii pw. Niepokalanego Śerca 
Najs więtszej Maryi Panny w Kokoszycach, 

 

W kancelarii i zakrystii oraz mailowo można składać tzw. 
zalecki za naszych drogich zmarłych, za których będziemy się modlili 
podczas naboz en stwa Drogi Krzyz owej. Ś więta i zbawienna jest myśl 
modlić się za zmarłymi, polecajmy więc ich Miłosierdziu Bożemu w tym 
czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

 

Zapraszamy na tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo. To 
szczego lny czas modlitwy  przed Najs więtszym Śakramentem przez 
trzy dni po Popielcu: w czwartek, w piątek i w sobotę od godz. 1400 
do Mszy św. wieczornej.  Zapraszamy na adorację w tym roku 
w ciszy. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. 
Za tydzien  kolekta na Caritas Archidiecezji, to tzw. jałmuz na postna. 
Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, 
prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty 
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź 
oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, 
abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe 
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, 
tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał 
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

 Mk 1, 40-45 

Głos świętego Antoniego 
 14.02.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

ŚRODA 17 lutego POPIELEC 
 

Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem sprawujemy  
 

sprawujemy 700, 900, 1800 i 1930
  

 
 

WYKAZ WOLNYCH INTENCJI DO 28 LUTEGO 2021. 
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kancelarii parafialnej.  

 
Wolne terminy: 

 
Piątek   19/02/2021      7:00 
Sobnota   20/02/2021     7:00   
Poniedziałek  22/02/2021 7:00 
Środa   24/02/2021      7:00 
Czwartek   25/02/2021      8:00 
Piątek   26/02/2021      7:00, 8:00 
 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
Z KANCELARIĄ PARAFIALNĄ  

(telefon 322413329 lub 793 853 267 )   



Poniedziałek 15/02/2021 

700
 Z prośbą o powrót do zdrowia brata Krystiana. 

800
 Za † Władysława Misztala w 30. dzień po śmierci. 

1800
 Za † męża Michała Dudzika jako pamiątka urodzin. 

Wtorek 16/02/2021 

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

800
 Za † brata Gintera w kolejną rocznicę śmierci, jego rodziców Pawła i Emmę 

Luxów oraz †† z rodzin Lux i Książek. 

1800
 1. Za † Kazimierza Ledworowskiego w 22. rocznicę śmierci. 

2. Za † Jana Klamę w 30. dzień po śmierci. 

POPIELEC  Środa 17/02/2021 

700
 Za Parafian. 

900
 Za †† rodziców Gerdę i Rudolfa Tedów w kolejną rocznicę śmierci. 

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

1930
 Za † Zbigniewa Panfiłowicza, żonę Ewę, mamę Wandę Brzozowską, za †† 

rodz. 

Czwartek 18/02/2021 

700
 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za † Adama Muszyńskiego w 30 dzień po śmierci. 

1700
 Za † Jerzego Jurzykowskiego od lokatorów z ul. Krzywej 4. 

Piątek 19/02/2021 

700
   

800
 W int. Elżbiety Sołtys Jareckiej z ok. urodzin jako podziękowanie za dar życia 

z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej dla solenizantki i jej rodziny. 

1800
 Za † Karola Dudka jako pamiątka urodzin i jego żonę Małgorzatę Dudek. 

Sobota 20/02/2021 

700
   

800
 Za † Andrzeja Kalwara w 1. rocznicę śmierci. 

1800
 Za † mamę Agnieszkę Sławińską w 25. rocznicę śmierci. 

I Niedziela Wielkiego Postu 21/02/2021 

700
 Za †† rodziców Helenę i Jerzego Dryndów, Jadwigę i Wincentego Lendlów oraz 

dziadków i rodziców chrzestnych z obu stron. 

900
 Za † Stanisława Kulawika - od Wioli Drzewieckiej. 

1100
 W int. Beaty i Agnieszki o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matek dzieci. 

1230
 Za rodzinę Wiolety i Kamila Cebulskich o wszelkie łaski potrzebne w realizacji 

powołania małżeńskiego i rodzinnego. 

1700
 Za † Weronikę i Bronisława Różalskich. 

W tym roku Środa Popielcowa przypada 17 lutego.  
W związku z pandemią COVID-19 wprowadzone zostały drobne zmiany w obrzędzie 
nałożenia popiołu • Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski przekazał 
tłumaczenie watykańskiej Noty na język polski  
 

NOTA NA TEMAT ŚRODY POPIELCOWEJ  
Nałożenie popiołu w okresie pandemii 

Prot. N. 17/21 
 

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w 
milczeniu wodą święconą, kapłan zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden 
tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego: “Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” lub “Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. 
Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta, potem 
nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo – stosownie do 
okoliczności – sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan 
bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc. 

 
Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego  

i Dyscypliny Sakramentów,  
12 stycznia 2021. 

Środa Popielcowa, nazywana 
również Popielcem lub 

Wstępną Środą, w kalendarzu 
katolickim rozpoczyna 40-

dniowy okres Wielkiego Postu 
(nie wliczając niedziel). 

Przypada dokładnie na 46 dni 
kalendarzowych przed 

Wielkanocą. Jest więc świętem 
ruchomym, które może wypaść 

między 5 lutego a 10 marca. 
Tego dnia kapłani posypują 

głowy wiernych popiołem na 
znak kruchości jego życia i 

nieuchronnej śmierci. Jest to czas modlitwy, postu i jałmużny. 

Skąd się wzięła i jakie jest jej znaczenie?  

Zwyczaj posypywania głów popiołem pojawił się już w VIII wieku, a trzy wieki 
później stał się obowiązującym zwyczajem, dzięki papieżowi Urbanowi II. Popiół, 
którym w Wielką Środę posypywane są głowy wiernych pochodzi z palm 
poświęconych rok wcześniej w Niedzielę Palmową. Sam zwyczaj posypywania 
głów popiołem jest dużo starszy niż chrześcijaństwo, znany był już w starożytności i 
wszędzie oznaczał symbol pokuty i skruchy. 


