
Ogłoszenia Parafialne      31.01.2021 r. 

Serdecznie dziękujemy Parafianom, którzy modlili się o Boże 
błogosławieństwo na Nowy Rok 2021 podczas wieczornych Mszy 
s w. w ich intencji. Jutro o godz. 1800 ostatnia w tym roku msza w takiej 
intencji.  

Dziękujemy za złoz one przy tej okazji ofiary na potrzeby naszej 
parafii. Dzięki Waszej ofiarnos ci parafia moz e funkcjonowac , moz e 
opłacac  konieczne rachunki i prowadzic  drobne prace remontowe, 
kto rych nie da się przełoz yc  na po z niej. Serdeczne Bo g Zapłac  za kaz dy 
Wasz dar.  

 

We wtorek obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego – 
tradycyjnie zwane Matki Boz ej Gromnicznej. Msze s w będą 
sprawowane tego dnia o godz. 700 900 i 1800. Podczas Mszy s w. będą 
błogosławione s wiece i gromnice. Ofiarowanie Pan skie jest tez  
S wiatowym Dniem Z ycia Konsekrowanego. Kolekta zbierana 2 lutego 
przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne, mające swoje 
klasztory na terenie naszej archidiecezji. 

We wtorek na godz. 1700 zapraszamy na pożegnanie z kolędą – 
nasze wspo lne kolędowanie przy naszym z ło bku. Chcemy na 
zakon czenie okresu kolędowego wspo lnie uwielbiac  Boga naszym 
s piewem. 

 

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

 

W piątek przypada wspomnienie św. Agaty, tego dnia 
błogosławi się w kos ciołach chleb i wodę. 

 

W tym tygodniu, w liturgii przypadają I piątek i I sobota 
miesiąc, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania.  

 

W sobotę 6 lutego odwiedzimy chorych parafian z posługą 
sakramentalną. Chorych prosimy zgłaszac  w kancelarii parafialnej. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za 
tydzień kolekta na archidiecezję na remont i działalność domów 

rekolekcyjnych. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 
 

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa. 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 
Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 
a nie jak uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha 
nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy 
duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z 
niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? 
Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu 
posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej 
okolicznej krainie galilejskiej. Mk 1, 21-28 

Głos świętego Antoniego 
 31.01.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
 

 wtorek – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  

 środa – wspom. dow. św. Błażeja, bpa i męcz., – wspom. dow. św. 
Oskara, bpa  

 piątek – Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.  

 sobota – Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.  

Modlitwa przez wstawiennictwo świętej Agaty 

Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta 
Agata, dziewica i męczennica, która podobała się Tobie, dzięki 

męczeństwu i poświęconej Tobie czystości. 
Przez zasługi świętej Agaty, błagamy Cię Boże, umacniaj nas, 

abyśmy nie zrażali się nigdy trudnościami i bólem, lecz by nasza 
miłość hartowana w cierpieniu jak w ogniu rozgrzewała serca innych 

i wiodła nas do Ciebie. Wszechmogący Boże, niech święta Agata 
wstawia się za nami i naszymi bliskimi, wyjednuje nom potrzebne 
laski, opiekuje się nami i chroni od wszelkich niebezpieczeństw. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 



 IV Niedziela Zwykła 31/01/2021 

700
 Za †† pacjentów szpitala zakaźnego. 

900
 Za †† rodziców Mariannę i Jana Forenców oraz †† z rodziny Forenc. 

1100
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogoslawieństwo, opiekę Matki Bożej na nowo rozpoczęty rok dla rodziny 
Mierzwów: Janiny oraz Barbary, Małgorzaty i Michała z rodzinami. 

1230
 Chrzty: Wiktor  Morawiec  Roczki: Mar ta Węgrzyk , Balicki Franciszek  

1700
 Za † Gizelę Przybytek jako pamiątka urodzin. 

 Poniedziałek 01/02/2021 

700
 Za † Henryka Ostrowskiego w kolejną rocznicę śmierci. 

800
 Za † Jana Klamę - od koleżanek i kolegów córki z pracy. 

1800
 1. Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci: Tadeusza i Stanisława 

oraz Alicję i Agnieszkę Mierzewskie 
2. W intencji parafian z ulicy Młodzieżowej nr 17,19,21,23,25,33,37,39,41,43. 

Wtorek 02/02/2021 

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

900
 Za † męża Henryka Lipkę w kolejną rocznicę śmierci. 

1800
 Za † Zygmunta Czarnego, rodziców i teściów. 

 Środa 03/02/2021 

700
 Za † Alinę Klejnot i †† z rodziny. 

800
 Za † Zofię Mazurkiewicz. 

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

i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Bronisława Piotrowskiego, żonę Krystynę, syna Andrzeja, Alicję, 
Wiesława i Teodorę. 

Czwartek 04/02/2021 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

800
 Za † siostrę Stanisławę Laubach w 30 dzień po śmierci. 

1700
 W int. Adama Skorupy  z okazji 50 urodzin - jako podziękowanie za dar życia 

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

1700
 Za †† rodziców Józefa i Konstantynę Gorolów, rodzeństwo, pokrewieństwo z 

obu stron oraz Krystynę Szczepanik. 

Piątek 05/02/2021 

700
 1. Ku czci NSPJezusa w int. wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

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

800
 Za † Bolesława Walusa. 

1800
 Za †† rodziców Julię i Michała Hałgasów, siostrę Annę, †† z rodzin Hałgas, 

Gajewski, Zięba, Cudek i Wojnar. 

 Sobota 06/02/2021 

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

zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 W intencji Piotra Bogaleckiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin. 

1800
 Za † Józefa Lenarta jako pamiątka urodzin. 

V Niedziela Zwykła 07/02/2021 

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

oraz o rozwój liczebny i duchowy wspólnoty. 

900
 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka, Józefa, 

Stanisława Jurczyków, Marię i Krzysztofa Szewerów, Antoniego i Dariusza 
Kudełków, Czesława Stanka, Genowefę i Piotra Wyderków oraz Andrzeja 
Antonowicza. 

1100
 Za † Zofię Łamik w kolejną rocznicę śmierci  oraz za † Romana Łamika jako 

pamiątka urodzin. 

1230
 Za † Janusza Lubosa jako pamiątka urodzin. 

1700
 Za † Edmunda Zajączkowskiego w 25 rocznicę śmierci, †† z obu stron, braci: 

Józefa i Stefana, bratową Elżbietę, †† z rodziny Marczak. 

WYKAZ WOLNYCH 
INTENCJI DO 28 LUTEGO 

2021. Zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy do 

kancelarii parafialnej.  

Poniedziałek 08/02/ 7:00, 8:00 
Wtorek 09/02/      8:00 
Środa 10/02/       7:00, 8:00 
Piątek 12/02/2021       7:00, 8:00 
Sobota 13/02/2021      8:00 
Poniedziałek 15/02/     7:00, 8:00 
Środa 17/02/2021        7:00, 8:00 
Czwartek 18/02/2021  7:00, 8:00 
Piątek 19/02/2021       7:00 
Niedziela 21/02/    11:00,12:30 
Poniedziałek 22/02/  7:00, 8:00 
Wtorek 23/02/2021   8:00 
Środa 24/02/2021      7:00, 8:00 
Czwartek 25/02/        7:00, 8:00 
Piątek 26/02/2021     7:00, 8:00 

 
ZAPRASZAMY DO 

KONTAKTU Z KANCELARIĄ 
PARAFIALNĄ  (telefon 

322413329 lub 793 853 267)  

Msze Święte mogą być ofiarowane zarówno za 
zmarłych, jak i za żyjących. Nasze intencje 
mogą mieć charakter próśb, podziękowań, 
mogą być związane z naszymi jubileuszami 
i rocznicami. Mała podpowiedź:  

 dziękczynna za otrzymane łaski 

 dziękczynno-błagalna o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże 

 w rocznicę ślubu o błogosławieństwo 
i zdrowie 

 uzdrowienie z ciężkiej choroby 

 nawrócenie i przemianę życia 

 o zdrowie i pokój w rodzinie 

 nawrócenie i dobrą spowiedź 

 pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, 
o zdanie egzaminu 

 szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki 
i dziecka 

 Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy 

 o rozwiązanie trudnej sprawy 

 szczęśliwą operację i zdrowie dla … 

 dobry wybór drogi życiowej 

 za zmarłego….za zmarłych z rodziny 


