
Ogłoszenia Parafialne 27. 02.2022 r. 

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który 
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 
Trzeźwości – 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. 

 

Wszystkich serdecznie 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 wygłosi nasz wikary ks. Łukasz. 
 

NASZE WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE, przeżyjemy od III 
Niedzieli Wielkiego Postu tj. od 20 marca. Poprowadzi o. oblat Maryi 
Niepokalanej Janusz Śnarski. Proszony o rekolekcje został uprzednio ks. Andrzej 
Poniedzielski ze Lwowa, ale w związku z wojną nie moz e do nas przybyc . Śerdecznie 
nas prosi o modlitwę. 

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

Zapraszamy na tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo. To szczególny 
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 ciszy do naszej s wiątyni.  

 
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. 

Przypominamy że Msze w tygodniu odprawiane są w krypcie naszej 
świątyni. Nie dotyczy to Srody Popielcowej. 

 

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 
błogosławien stwa.  

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w 

dół obydwaj? 
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 

wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. 
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki 

we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że 
usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim 
oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. 

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa 
złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem 
poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny 
nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca 
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo 
z obfitości serca mówią jego usta». Łk 6, 39-45  

Głos świętego Antoniego 
27.02.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

ŚRODA 2 marca POPIELEC 
 

Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem sprawujemy  
 

sprawujemy 700, 900, 1800 i 1930
  

Wiemy z własnego doświadczenia, jak 
trudno jest opanować swój własny 
język i dobrze korzystać z wielkiego 
daru, jakim jest mowa. Najczęściej 
wykraczamy w tej dziedzinie 
przeciwko naszym bliźnim. Bardzo 
łatwo zdecydowanie osądzamy 
drugich, zapominając o tym, że tylko 
Bóg może sprawiedliwie sądzić. 
U podstaw tego wszystkiego leży 
często nasza miłość własna, 
nakazująca nam przeceniać siebie, 
a niedoceniać naszych braci.  



28/02/2022 Poniedziałek 

700
 Za †† babcię Kazię i dziadka Wilhelma jako pamiątka urodzin. 

800
 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka urodzin i Marcina Tomczaków oraz †† 

z rodziny Maćkowskich. 

1800
 Za †† Michała i Helenę Bryłkowskich, †† z rodzin Bryłkowski, Byk, 

Budzan, Torańczyk i Boczyj. 
01/03/2022 Wtorek 

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

800
 Za † syna Zbigniewa Jarczaka, †† Annę i Józefa Jarczaków oraz Zofię i 

Szczepana Obalskich. 

1800
 1. Za †† rodziców Jana i Matyldę Przybytków jako pamiątka urodzin. 

2. Za † Marię Dobrowolską - od chrześnicy Magdy i rodziny Mikołajczak. 
02/03/2022 Środa 

700
 Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich. 

900
 Za † Ryszarda Nadgródkiewicza - od sąsiada Ryszarda i Krystyny z rodziną 

z Mazowsza. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Teresę Wawrziczek w 30. dzień po śmierci. 

1930
 Za †† Gerarda i Annę Kubiców w kolejne rocznice śmierci. 

03/03/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

800
 Za †† Marię i Albina Wieczorków oraz Elżbietę i Halinę Wieczorek. 

1700
 1. Za †† Helenę, Stanisława, Władysława, Jana, Anielę, Marię Jonik, 

Aleksandra, Janinę, Mieczysława, Genowefę, Mariana, Jana Kowalczyk oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. Za †† brata Brunona Pierchałę, jego żonę Jadwigę, rodziców Różę i Józefa 
Pierchałów. 

04/03/2022 Piątek 

700
 1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

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

800
 1. Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i życzliwość ludzką z 
okazji urodzin Adama. 
2. Za † Genowefę Kamińską 

1800
 Za †† rodziców Annę i Pawła Hamerlów, Janinę i Stefana Wełpów, Juliannę 

i Józefa Rabiega oraz Emila Leśnika. 
05/03/2022 Sobota 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i 

zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za † Herberta Jareckiego na pamiątkę urodzin oraz †† z rodzin Jarecki, 

Sołtys i Dziekan. 

1800
 Za † Tadeusza Majka na pamiątkę urodzin, jego rodziców, brata i bratową. 

06/03/2022 I Niedziela Wielkiego Postu 

06/03/2022 I Niedziela Wielkiego Postu 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 

oraz o rozwój wspólnoty. 

900
 W intencji Ireny z okazji 75 urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

1100
 W intencji Doroty i Stefana Cebulskich z wdzięcznością Opatrzności za 60 

lat daru Sakramentu Małżeństwa, z prośbą o siły w dalszym pełnieniu 
Bożej Woli. 

1230
 Za † syna Romana Skrzydlewskiego w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców 

Antoninę i Stanisława Kapiczyńskich oraz Elżbietę i Władysława 
Skrzydlewskich. 

1700
 Za † Krystynę Niedzielską w 1. rocznicę śmierci. 

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. 


