
Ogłoszenia Parafialne 06. 02.2022 r. 

Przypominamy, że msze św w okresie zimowym w tygodniu 
sprawujemy w krypcie naszej świątyni. 

W piątek przypada wspomnienie Matki Boże z Lourdes. To 
Światowy Dzień Chorych. Za naszych drogich chorych modlić się 
będziemy podczas kaz dej Mszy w tego dnia. Ze względu na sytuację 
pandemiczną nie będzie w tym roku Mszy s w dla chorych o godz. 1000. 

W piątek spotkanie modlitewne Apostolstwa Dobrej 
Śmierci. Zapraszamy o 1715 do krypty naszego kos cioła. Po nim Msza 
Ś w. w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa.  

W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługą 
sakramentalną. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby na 
archidiecezję na remont i działalnos c  domo w rekolekcyjnych.  Za 
tydzien  kolekta będzie zbierana przez księz y na pokrycie rachunko w 
naszej parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Na nowo rozpoczęty tydzień wszystkim życzymy Bożego 
Błogosławien stwa.  

W orędziu na tegoroczny, 
Światowy Dzień Chorego, papież 
Franciszek przywołuje „obraz 
Kościoła jako «szpitala 
polowego», otwartego dla 
wszystkich zranionych przez 
życie”. Wskazuje, że jest on 
„rzeczywistością bardzo 
konkretną, bowiem w niektórych 
częściach świata tylko szpitale 
misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności”. 
Papież przestrzega szpitale katolickie „przed niebezpieczeństwem 
stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje 
włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową, czego skutkiem jest 
odrzucanie ubogich”. – Myślenie organizacyjne i miłość wymagają 
natomiast tego, aby była szanowana godność człowieka chorego i żeby 
był on zawsze stawiany w centrum procesu leczenia – podkreśla 
Franciszek. Stwierdza on, że Kościół „powinien obejmować chorych 
takim samym jak jego Pan spojrzeniem, pełnym czułości i współczucia”. 
Dlatego „duszpasterstwo służby zdrowia jest i zawsze pozostanie 
niezbędnym i istotnym zadaniem, które należy realizować z wciąż nowym 
zapałem, poczynając od wspólnot parafialnych aż po najlepsze ośrodki 
opieki zdrowotnej”. 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa 
Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące 
przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do 
jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od 
brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię 
i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc 
pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». 
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich 
zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, 
żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że 
się prawie zanurzały. 

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź 
ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, 
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 
dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 
wspólnikami Szymona. 

A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». 
I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. 
        Łk 5, 1-11  

Głos świętego Antoniego 
06.02.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście 
skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego 
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo 
Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia 
wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 
lutego.  
Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z 
sanktuariów maryjnych na świecie. 
Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia 
Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby 
poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca 
tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. 



07/02/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za †† Wiktorię i Jana Mikołajczaków. 

1800
 Za †† Katarzynę i Różę Holeczek, Aleksandra i Szczepana Pławeckich w 

kolejne rocznice śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

08/02/2022 Wtorek 

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

800
 Za † Ryszarda Nadgródkiewicza od szwagierki Anny Niezgody z rodziną z 

Lublina. 

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

2. Za † Stanisława Maja oraz †† w ostatnim czasie mieszkańców ul. 
Kopernika 8 od lokatorów. 

09/02/2022 Środa 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za † Karola Sobczyka w 26 r. śmierci. 

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

podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Jolantę Filo w 2 rocznicę śmierci od córki Izy z męzem i synem; 
- Za † Jana Kosza w 1 rocznicę śmierci; 

10/02/2022 Czwartek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za † Elżbietę Alszer w 100. rocznicę urodzin, †† z rodziny oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

1700
 1. Za † Gertrudę Lenart jako pamiątka urodzin. 

2. Za † Kazimierza Trychtę w 1. rocznicę śmierci. 

11/02/2022 Piątek 

700
 Za † Barbarę Sobottę. 

800
 Za † Karola Zenkera jako pamiątka urodzin oraz †† z rodzin Sojka i Zenker. 

1800
 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz św. Antoniego z okazji 55 rocznicy zamieszkania w 
budynku przy ul. Krzywej 9. 
2. W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

12/02/2022 Sobota 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1800
 Dziękczynna w intencji córki Magdaleny z zięciem Rafałem i wnuczką 

Karoliną, syna Wojciecha z synową Bożeną i wnuczkami Olą i Hanią oraz 
Marianny i Edwarda Baranowskich. 

13/02/2022 VI Niedziela Zwykła 

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

dziadków i rodziców chrzestnych z obu stron. 

Ojciec Święty bł. Pius IX ogłosił 8 XII 1854 
roku bullą „Ineffabilis Deus” dogmat 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny. Znaczy to, że Bóg wybrawszy od 
wieków Maryję na Matkę swojego Syna, 
zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu 
i obdarzył pełnią łaski. W cztery lata później 
Matka Boża objawiła się skromnej, ubogiej 14-
letniej dziewczynce Marii Bernadetcie 
Soubirous, wyniesionej w 1933 roku do chwały 
świętych. Miało to miejsce 11 II 1858 roku we 
Francji, w grocie nad rzeką Gave w Lourdes. 
W następnych miesiącach, do 16 VI 1854 roku, 
Bernadetta była świadkiem osiemnastu 
objawień. Między innymi  Piękna Pani pewnego 
razu powiedziała Bernadetcie: „Nie obiecuję ci 
szczęścia na tym świecie, lecz w innym”. 21 II 
1858 roku na twarzy Pięknej Pani pojawiły się 
smutek i łzy. Bernadetta usłyszała prośbę 

i wezwanie do modlitwy za grzeszników: „módl się za grzeszników”. Dziewczynka 
słyszała też słowa: „pokuty, pokuty, pokuty”; „proście Boga o nawrócenie 
grzeszników”  

*** 
 
„Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za 
wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę 
obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia” .   
(oracja z 11 lutego).  

13/02/2022 VI Niedziela Zwykła 

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

dziadków i rodziców chrzestnych z obu stron. 

900
 Za † mamę Urszulę Sikorę jako pamiątka urodzin, brata Michała oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

1100
 W intencji Dominika Szczerby z okazji 18 urodzin  jako podziękowanie za 

dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej. 

1230
 W intencji Moniki Jaron z okazji 75 urodzin jako podziękowanie za dar życia 

i otrzymane łaski, z prośbą o  Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum. 

1700
 Za † męża Michała Dudzika jako pamiątka urodzin. 


