
Ogłoszenia Parafialne      07.02.2021 r. 

W czwartek przypada wspomnienie Matki Boże z Lourdes. To 
Światowy Dzień Chorych. Dlatego serdecznie zapraszamy chorych 
i starszych wiekiem parafian, którzy czują się na siłach na Mszę św w ich 
intencji o godz. 1000 do naszej świątyni. W czwartek nie będzie Mszy św. 
o godz. 800. 

 

W sobotę 13 lutego swoje urodziny przeżywać będzie nasz wikar iusz 
ks. Piotr Mroczkowski. Zapraszam serdecznie na Mszę św. w jego intencji  
w sobotę o godz. 1800.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby na archidiecezję na 
remont i działalność domów rekolekcyjnych.  

Za tydzień kolekta będzie zbierana przez księży na pokrycie rachunków 
naszej parafii. Bóg Zapłać za każdą ofiarę. 

 

Na nowo rozpoczęty tydzień wszystkim życzymy Bożego 
Błogosławieństwa.     

 W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej 
pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. 
Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego - 16 lipca) Maryja 
wzywała do modlitwy i pokuty. 11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous 
wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały - Massabielle 
- na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy 
dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu 
wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" 
z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się. 
 Dnia 14 lutego dziewczęta udały się najpierw do kościoła i wzięły 
ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty, było już po południu. 
Kiedy w czasie odmawiania różańca ponownie ukazała się Matka Boża, 
Bernadetta, idąc za radą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i 
wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się; jeśli 
od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do brzegu 
wylotu groty i odmawiała różaniec. 18 stycznia 1862 roku komisja biskupa 
z Targes po wielu badaniach ogłosiła dekret, że "można dać wiarę" 
zjawiskom, jakie się przydarzyły w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz 
Peyramale przystąpił do budowy świątyni. W roku 1875 poświęcił ją 
uroczyście arcybiskup Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 
35 arcybiskupów i biskupów, 3 tys. kapłanów i 100 tys. wiernych. W roku 
1891 Leon XII ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, 
które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół.  

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu 
Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz 
powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, 
a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. 
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów 
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. 

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 
miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon 
z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię 
szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził 
po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 

 Mk 1, 29-39 

Głos świętego Antoniego 
 07.02.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
 

 poniedziałek –  wspom. dow. św. Hieronima Emilianiego, zak.,  
   wspom. dow. św. Józefiny Bakhity, dz.  

 środa –   wspomnienie św. Scholastyki, dz.  

 czwartek –  wspom. dow. NMP z Lourdes.  

 

Serdecznie zapraszamy 
chorych i starszych wiekiem 
parafian, którzy czują się na 

siłach na Mszę św w ich 
intencji o godz. 1000 do 

naszej świątyni. 

 

W czwartek 11 lutego przypada wspomnienie Matki 
Boże z Lourdes. Światowy Dzień Chorych. 



Poniedziałek 08/02/2021 

700
   

800
 Ku czci Ducha Świętego w intencji Michała Cebulskiego z podziękowaniem 

za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na drodze powołania 
zakonnego i kapłańskiego. 

1800
 Za †† Wiktorię i Jana Mikołajczaków. 

Wtorek 09/02/2021 

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

800
   

1800
 Za † Bronisława Matwieja - od pracowników Przedszkola nr 13. 

Środa 10/02/2021 

700
   

800
   

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za †† rodziców Stanisława Andrzejewskiego i Franciszkę Skowron, †† z 
obu stron; - Za † Mirosława Jasińskiego; - Za † Janinę Bachniuk, męża Piotra 
i pokrewieństwo z obu stron. 

Czwartek 11/02/2021 

700
 Do Jezusa Miłosiernego przez wstaw. MB z Lourdes jako podziękowanie za 

przywrócone zdrowie i o Boże błog dla wspierających modlitwą. 
1000

 W intencji chorych naszej parafii z ok. Światowego Dnia Chorego. 

1700
 Za † Gertrudę Lenart jako pamiątka urodzin. 

Piątek 12/02/2021 

700
   

800
   

1800
 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota 13/02/2021 

700
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Do Op. Bożej  przez wstaw MB z Lourdes z podziękowaniem za dar życia, 

otrzymane łaski, z prośbą o błog., zdrowie i opiekę dla Barbary Wajand z ok. 
75 urodzin. Te Deum. 

1800
 W intencji naszego wikariusza Ks. Piotra Mroczkowskiego z ok. urodzin, 

z podziękowanie za dar życia i wiary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę św. Antoniego na dalsze lata. 

VI Niedziela Zwykła  14/02/2021 

700
 Za † mamę Urszulę Sikorę jako pamiątka urodzin. 

900
 W intencji Karola Nawrata z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar wiary. 

1100
 Za †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczków, męża Engelberta oraz †† z 

rodzin Iszczek, Dziekan i Woisz. 

1230
 W intencji Hanny Olszewskiej z ok. 75 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia i wiary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na 
dalsze lata dla solenizantki i jej rodziny. Te Deum 

WYKAZ WOLNYCH 
INTENCJI W LUTYM 2021. 

 Zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do kancelarii 

parafialnej.  

Poniedziałek  8 lutego     7:00 
Wtorek 9 lutego        8:00 
Środa 10 lutego         7:00, 8:00 
Piątek 12 lutego         7:00, 8:00 
Poniedziałek 15 lutego   7:00, 8:00 
Środa 7 lutego            7:00, 8:00 
Czwartek 18 lutego         7:00 8:00 
Poniedziałek 22 lutego    7:00 
Środa 24lutego          7:00 
Czwartek 25lutego          7:00 8:00 
Piątek 26 lutego     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 

VI Niedziela Zwykła  14/02/2021 

700
 Za † mamę Urszulę Sikorę jako pamiątka urodzin. 

900
 W intencji Karola Nawrata z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar wiary. 

1100
 Za †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczków, męża Engelberta oraz †† z 

rodzin Iszczek, Dziekan i Woisz. 

1230
 W intencji Hanny Olszewskiej z ok. 75 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia i wiary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na 
dalsze lata dla solenizantki i jej rodziny. Te Deum 

1700
 Za † Halinę Błaut w 1 rocznicę śmierci. 


