
Ogłoszenia Parafialne      21.02.2021 r. 

 
Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Trzeźwości. 

Zachęcamy do podjęcia abstynencji od alkoholu i do dania świadectwa 
poprzez wpis do Księgi Trzeźwości – jest ona wyłożona na bocznym 
ołtarzu obok zakrystii. 

 
Jutro 22 dzień miesiąca, o godz. 1800 zapraszamy na Mszę św. 

przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz 
w intencjach czcicieli.  

 
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:  

Droga Krzyżowa dla dorosłych  w piątki o godz. 1700;  
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 głosi ks. Tadeusz. 

 
NASZE WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE, 

przeżyjemy od IV Niedzieli Wielkiego Postu tj. od 14 marca. 
Poprowadzi ks. Adam Zakrzewski – proboszcz parafii pw. Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny w Kokoszycach, 

 
W kancelarii i zakrystii oraz mailowo można składać tzw. 

zalecki za naszych drogich zmarłych, za których będziemy się modlili 
podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Święta i zbawienna jest myśl 
modlić się za zmarłymi, polecajmy więc ich Miłosierdziu Bożemu w tym 
czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

 
Nasz ks. proboszcz prosi o modlitwę ponieważ od dziś do środy 

prowadzi rekolekcje wielkopostne w Jankowicach. 
 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na archidiecezję, to tzw. 

jałmużna postna. Za tydzień kolekta bieżące rachunki za prąd gaz wodę 
parafii. Bóg Zapłać za każdą ofiarę. 

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, 

Mały Gość, są Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego.  

 
Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławieństwa.       
     Szczęść Boże! 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni 
czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie 
zaś Mu służyli. 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». 

 Mk 1, 12-15 

Głos świętego Antoniego 
 21.02.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia:  
 

 poniedziałek – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA  

 wtorek – wspom. dow. św. Polikarpa, bpa i męcz  

WYKAZ WOLNYCH INTENCJI W MARCU 2021. 
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kancelarii parafialnej.  

 
Wolne terminy: 

 
czwartek   11/03/2021      7:00 
piątek   12/03/2021     7:00   
Sobota  13/03/2021 7:00 
Poniedziałek  15/03/2021 7:00 
Poniedziałek 22/03/2021 7:00 
Wtorek  23/03/2021 8:00 
Środa   24/03/2021      7:00 
Czwartek   25/03/2021      7:00, 8:00 
Piątek   26/03/2021      7:00, 8:00 
Środa   31/03/2021 7:00, 8:00 
 
 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
Z KANCELARIĄ PARAFIALNĄ  

(telefon 322413329 lub 793 853 267 )   



22/02/2021 Poniedziałek 

700
 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Anny i Amelii. 

800
 Za †† Józefa Kota w kolejną rocznicę śmierci, żonę Jadwigę, rodziców, 

†† z rodziny z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Przez wstaw. św. Rity w int. próśb, podziękowań oraz w intencjach czcicieli. 

23/02/2021 Wtorek 

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

800
 Dziękczynno-błagalna o powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże dla 

Andrzeja i Anny. 

1800
 Za †† rodziców oraz † Mieczysława Kowalczyka. 

24/02/2021 Środa 

700
 Za † Kazimierza Trychtę. 

800
 Za † brata Józefa Cebulskiego w 1. rocznicę śmierci. 

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

i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Krystynę Lewandowską w kolejną rocznicę śmierci. 

25/02/2021 Czwartek 

700
 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Z okazji kolejnych urodzin Anieli i Ewy jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. 

1700
 Za † mamę Gertrudę Woźniak jako pamiątka urodzin. 

26/02/2021 Piątek 

700
 Do Miłosierdzia Bożego w intencji powrotu do zdrowia brata Krystiana. 

800
 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dary 

Ducha Św., zdrowie za wstaw. św. Antoniego dla synowej Karoliny z okazji 
40. urodzin i całej rodziny. 

1800
 Za †† Franciszka Jabłonkę w 1. rocznicę śmierci i † Teresę Jabłonkę. 

27/02/2021 Sobota 

700
 Za † Gerarda Kubicę. 

800
 Za † Stefanię Rurańską w 6.r. śmierci, †† z rodzin Rurański, Łuczak Wichera. 

1800
 Za †† Halinę Machowską w 5 rocznicę śmierci oraz Sławomira 

Machowskiego w kolejną rocznicę śmierci. 

28/02/2021 II Niedziela Wielkiego Postu 

700
 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka urodzin i Marcina Tomczaków oraz 

†† z rodziny Maćkowskich. 

900
 Za † Stefanię Stolarek w 9 rocznicę śmierci od męża i synów. 

1100
 Za † Rudolfa Sitko w 1 r. śmierci oraz †† z rodzin Sitko, Masny i Hojzler. 

1230
 CHRZTY -  Filip Kraus, Wiktor Drygała, Filip Gawron     ROCZKI - Filip 

Rolnik 

1700
 W int. Danieli i Kazimierza Delochów z okazji urodzin jako podziękowanie 

za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., opiekę 
Matki Bożej i św. Antoniego dla solenizantów i całej rodziny. 

 
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. 

PIOTRA 
22 LUTEGO 2021 

  
Nauczanie Piotra z Rzymu 
odbywało się poprzez 
głoszone przez niego słowo, 
poprzez listy, a także przez 
specjalnych wysłanników, 
kierowanych do niektórych 
wspólnot chrześcijańskich, 
powstających w rozlicznych 

regionach Cesarstwa Rzymskiego. Misję kierowania Kościołem powierzył 
Jezus Piotrowi, a ta obejmuje: pieczę nad wiernymi, tj. nad owcami 
i pasterzami, umacnianie w wierze Ludu Bożego, czuwanie nad doktryną 
wiary i nad obyczajami oraz wyjaśnianie prawd zawartych w  Objawieniu 
Bożym. 
 
 W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: 
Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra jest „trwałym i widzialnym źródłem 
i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych”. „Biskup Rzymski 
z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterz całego 
Kościoła, ma pełną, najwyższą, i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę 
zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany” (nr 882). 
 
 Grób Piotra, mieszczący się pod ołtarzem Konfesji w Bazylice św. 
Piotra, przypomina, że z Rzymu wciąż rozbrzmiewa w nauczaniu papieskim 
nieomylny głos Chrystusa, a nasza wiara osadzona jest na mocnym fundamencie 
apostołów. Nawet wtedy, kiedy papieże nie urzędowali w Rzymie, a przewodzili 
Kościołowi z ustanowienia Pana, to czynili to nie jako biskupi: Viterbo, Perugii czy 
Awinionu, lecz jako biskupi Rzymu. 
  
 Święto Katedry św. Piotra przypomina nam o miłości do Jezusa i do Jego 
następców. Przypomina też nam o Kościele, który jest katolicki, apostolski, ale 
także rzymski – w tym sensie, że Rzym jest miejscem, gdzie św. Piotr złożył 
ostateczne świadectwo swej wiary i miłości do Jezusa, co przedłuża się w posłudze 
jego następców 
  
 Powinniśmy odznaczać się synowską miłością wobec papieża i wiernością 
wobec papieskiego nauczania. Czynimy to, gdy modlimy się w intencjach 
powierzonych nam przez niego oraz gdy modlimy się za niego i wcielamy w życie 
słowa, które on do nas kieruje. 


