
Ogłoszenia Parafialne 29.01.2023 r. 

 

Serdecznie dziękujemy Parafianom, którzy modlili się o Boże 
błogosławieństwo na Nowy Rok 2023 podczas wieczornych Mszy św. 
w ich intencji. Dziękujemy za złożone przy tej okazji ofiary na potrzeby 
naszej parafii. Dzięki Waszej ofiarności parafia może funkcjonować, może 
opłacać konieczne rachunki i prowadzić bieżące prace remontowe, 
Serdeczne Bóg Zapłać za każdy Wasz dar.  

 

W czwartek obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego – 
tradycyjnie zwane Matki Bożej Gromnicznej. Msze św będą sprawowane 
tego dnia o godz. 700 800 i 1700. Podczas Mszy św. będą błogosławione 
świece i gromnice. Ofiarowanie Pańskie jest też Światowym Dniem Życia 
Konsekrowanego. Kolekta zbierana 2 lutego przeznaczona będzie na 
zakony kontemplacyjne, mające swoje klasztory na terenie naszej 
archidiecezji. 

 

W piątek przypada wspomnienie św. Błażeja, po Mszach dla 
chętnych udzielać będziemy błogosławieństwa św. Błażeja. 

 

Po feriach zimowych zapraszamy na spotkania ruchów i grup 
działających w naszej parafii.  

 

We wtorek po wieczornej Mszy św spotkanie Odnowy w Duchu Św. 
 

W środę o 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 

W piątek o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego. 
 

W piątek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Oaza 
Młodzieżowa. 

 

Spotkania dla ministrantów w sobotę o 930, dla Dzieci Maryi oraz 
Bożych Nutek w sobotę o godz. 1000. 

 

Przyszła niedziela to 5 lutego - wspomnienie św. Agaty, tego dnia 
błogosławi się w kościołach chleb i wodę. 

 

W tym tygodniu, w liturgii przypadają I piątek i I sobota miesiąca.  
 

W sobotę 11 lutego odwiedzimy chorych parafian z posługą 
sakramentalną.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień 
kolekta na archidiecezję na remont i działalność domów rekolekcyjnych. 
Bóg Zapłać za każdą ofiarę. 

 
Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławieństwa.   

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 

będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 

nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy 

z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie». Mt, 5, 1-12a  

Głos świętego Antoniego 
29.01.2023 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

W Ewangelii ukazuje nam Chrystus drogę 
sprawiedliwości nowotestamentowej. Błogosławie-
ństwa zawierają jakby streszczenie najważniejszych 
wymagań, jakie stawia Chrystus swoim uczniom i są 
jednocześnie wezwaniem, które powinni podjąć 
wszyscy chrześcijanie. Człowiek ubogi w duchu to ten, 
kto się nie przywiązał do dóbr doczesnych. Drugie 

błogosławieństwo jest nie tyle wezwaniem do płaczu, ile zachętą do 
zachowania równowagi ducha w chwilach wyciskających łzę z naszych 
oczu. Trzecie błogosławieństwo jest wezwaniem, które szczególnie 
trudno zrealizować tym, co się przyzwyczaili do czynienia wielkiego 
zgiełku i szumu, zwłaszcza wokół własnej osoby. Wszyscy bez wyjątku 
muszą chcieć być sprawiedliwymi.  Nie możemy też zapomnieć o tym, że 
świadczenie drugim miłosierdzia stanowi najlepszą gwarancję 
zabezpieczenia dla siebie Bożego miłosierdzia. Czystość serca osiągamy 
przez opanowanie w sobie wszelkich skłonności i pożądliwości.  Świat 
bardzo potrzebuje tych, którzy wprowadzają pokój we współżycie 
wzajemne, którzy godzą powaśnionych i czynią wszystko, by sami nie 
byli powodem nieporozumień, gniewów. 



30/01/2023 Poniedziałek 

700
 W intencji wnuków: Igora, Karola, Maksymiliana i Tomasza Gnutków 

o wzrastanie w mądrości i łasce. 

800
 Za †† rodziców Mariannę i Jana Forenców oraz †† z rodziny Forenc. 

1800
 W intencji Zuzanny Sadlok z okazji 18 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego i zdrowie dla solenizantki i jej najbliższych. 

1800
 W podziękowaniu dobremu Bogu za kolejny rok małżeństwa Aliny i Freda 

Freyów z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny. 

31/01/2023 Wtorek 

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

800
 Za † Daniela Adamczyka - od rodziny Skórów z Ołdzy. 

1800
 Za † Gizelę Przybytek jako pamiątka urodzin. 

1800
 Za † Józefa Żarnowiec w 1. rocznicę śmierci. 

01/02/2023 Środa 

700
 Za † Henryka Ostrowskiego w rocznicę śmierci. 

800
 Za † męża Henryka Lipkę w r. śm., †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Stanisława Góraka od sąsiadów; 
- Za † Jerzego Bigo na pamiątkę urodzin; 
- Za † Łucję Patan w 30. dzień po śmierci; 
- Za † Andrzeja Hoszcza jako pamiątka urodzin i rocznicy śmierci; 

02/02/2023 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących się 

do kapłaństwa. 

800
 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława oraz 

Alicję i Agnieszkę Mierzewskie. 

1700
 Za ††  męża Zygmunta, rodziców i teściów. 

03/02/2023 Piątek 

700
 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

oraz za rodziny naszej parafii. 

700
 Za wstawiennictwem św. Rity do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji 

rodziny Jana i Janiny Rostkowskich z prośbą o potrzebne łaski i pogłębienie 
wiary. 

800
 Za † Wandę Stasiak w 30. dzień po śmierci od sąsiadów z ul. Bogedaina 24 i 

24a. 

1800
 W intencji Kingi Nawrat z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

1800
 W intencji Ani Holecko z okazji 22 urodzin, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. siostry 
Faustyny. 

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 
15/02/2023 - 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 

 

04/02/2023 Sobota 

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

i zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za † mamę Teresę Wawrziczek w 1. rocznicę śmierci. 

1400
 W intencji Lidii Wolny z okazji 80. urodzin jako podziękowanie za dar życia, 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej. Te Deum 

1800
 Za †† rodziców Julię i Michała Hałgasów, siostrę Annę Mateja, bratowe 

Barbarę Hałgas i Wandę Kwiatosz oraz †† z rodzin Hałgas, Gajewski, Zięba, 
Cudek, Wojnar i Mateja. 

05/02/2023 V Niedziela Zwykła 

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

oraz o rozwój liczebny i duchowy. 

900
 Za † chrześniaka Adama Obsadę. 

1100
 W intencji Macieja Olczyka z okazji 17. urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę św. Antoniego dla 
solenizanta i całej rodziny. 

1230
 Za † Franciszka Kukowkę w 27. rocznicę śmierci. 

1700
 Za †† rodziców Krystynę i Jerzego Świradów. 


