
Ogłoszenia Parafialne 3.02.2019r. 

 

Zapraszamy dziś o godz. 1630  na nieszpory niedzielne.  
We wtorek 5 lutego przypada wspomnienie św. Agaty dziewicy        

i męczennicy, po Mszach s w. będzie błogosławiony chleb s w. Agaty.   
Najbliższy wtorek jest również I wtorkiem miesiąca – nowenna do 

s w. Antoniego będzie tego dnia odprawiona takz e po mszy s w. wieczornej. 
Podczas tej nowenny Akcja Katolicka poprowadzi modlitwy w intencji cho-
rych. Spotkanie Akcji Katolickiej po mszy s w. wieczornej na probostwie.  

W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego. 
W środę o godz. 1900 spotkanie dla rodziców dzieci przygotowują-

cych się do przyjęcia I Komunii św. 
W czwartek na godz. 1700 zapraszamy dzieci na mszę św. szkolną. 

Dzieciom przygotowującym się do I Komunii zostaną pobłogosławio-
ne świece komunijne.  

11 lutego przypada Światowy Dzień Chorych. Dlatego serdecznie 
zapraszamy wszystkich chorych i starszych wiekiem parafian na Mszę s w w 
ich intencji oraz na spotkanie przy stole w poniedziałek 11 lutego o godz. 
1100 do naszej s wiątyni.  

Odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną w sobotę 9 lutego. 
Okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu: we  wtorek po Mszy 

s w. wieczornej razem z Odnową w Duchu S więtym, w czwartek o 1530 z Ar-
cybractwem Najs więtszego Serca Pana Jezusa. 

Są jeszcze wolne miejsca na naszą pielgrzymkę parafialną do Med-
jugorie w lipcu br. Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej 
naszej parafii. 

Od piątku 8 do niedzieli 10 lutego w naszym kościele swoją sesję 
charyzmatyczną przeżywać będzie Diecezjalna Wspólnota Ruchu Od-
nowy w Duchu  Św. Wszystkich parafian serdecznie zaprasza na nabo-
żeństwo ewangelizacyjne i Mszę Święta z modlitwą o uzdrowienie duszy 

i ciała w sobotę o godz. 1530. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby na archidiecezję. Za 
tydzien  kolekta na biez ące rachunki parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy numer 
Małego Gościa, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzien  wszystkim z yczymy Boz ego Błogosła-
wien stwa.    

  
                                                                                                  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
3.02. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 4, 21-30)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

IV Niedziela Zwykła  

   Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś 

spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i 

dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie 

jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysło-

wie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co 

wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam 

wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mó-

wię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozosta-

wało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w 

całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy 

w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeu-

sza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te 

słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wy-

rzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane 

było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił 

się.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   Słowa Jezusa o wdowie z Sarepty i Naamanie były niewątpliwie prowokacją. 

Jednak owa prowokacja, która stanowiła kolejną szansę, stała się przyczyną 

jeszcze większej zatwardziałości serc; zatwardziałości, która zrodziła myśli 

zabójcze. Ojcowie Kościoła mówią: „Słońce może być także źródłem stward-

nienia, kiedy zamiast trawy gotowej napełnić się jego energią, znajduje na swej 

drodze błoto, które pod jego wpływem potrafi jedynie stwardnieć”.  

 Po „nieudanym wystąpieniu w Nazarecie dokonuje się exodus Jezusa. Jezus, 

który przyszedł, niosąc w sobie cały ładunek uzdrawiającej mocy, zmuszony 

jest, wobec ślepoty, zazdrości i zawiści swoich współziomków, zawrócić i udać 

się gdzie indziej. Zostaje wyrzucony z synagogi poza miasto.  

   To wyrzucenie Jezusa z Nazaretu, choć paradoksalnie wydaje się klęską, 

przynosi ogromne owoce. Jezus idzie do Kafarnaum, gdzie okazuje w pełni 

swoją Boską moc. Zwątpienie i niewiara współziomków nie zmieniły planów 

Jezusa. Nie próbuje szukać innych, bardziej wyrafinowanych form nauczania; 

czyni to samo, co przedtem. Wolność pozwala Mu przekroczyć ramy 

„lokalnego proroka” i wyjść poza krąg Nazaretu.  



IV Niedziela Zwykła 3 lutego 2019. 

700 
Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o roz-

wój wspólnoty. 

900 Za † Waldemara Kaczyńskiego - od sąsiadów z ul. Konopnickiej 11c. 

1100 
W intencji Ani Holecko z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia, z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz wstawiennictwo św. 

Faustyny dla niej i całej rodziny. 

1230 
Jako podziękowanie Panu Bogu za dar życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

łaski, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia dla Haliny i Mar-

cina Zeppów i całej rodziny. 

1700 Za † Zygmunta Czarnego i †† rodziców i teściów. 

Poniedziałek 4 lutego 2019. 
700 Za †† rodziców Julię i Michała Hałgasów oraz pokrewieństwo z obu stron. 

800 Za † męża Henryka Lipkę w kolejną rocznicę śmierci. 

1800 
Za † Bronisława Piotrowskiego w rocznicę śmierci, żonę Krystynę, syna Andrzeja, Wie-

sława i Teodora. 

Wtorek 5 lutego 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 
1. Za † Stanisława Jurochnika - od lokatorów z ul. Różanej 4. 
2. Za † Stanisława Kiełbowicza na pamiątkę urodzin oraz †† rodziców. 

1800 
Za †† rodziców Józefa, Konstantynę, Hieronima, Helenę, Jadwigę, Julię i Pawła oraz †† 

z rodziny Gorol. 

Środa 6 lutego 2019. 
700 Za †† rodziców Feliksę, Jana Soswę oraz † syna Jana. 

800 
Z okazji urodzin Marii z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla sole-

nizantki i całej rodziny. 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań; - Za †† rodziców Zofię i Romana Łamików w rocznicę śmierci; - Za † Józe-

fa Lenarta na pamiątkę urodzin; - Za † Anielę Moczygembę w 30 dzień po śmierci; - Za 

† Andrzeja Kalę - od pracowników GONAR I GONAR BIS; - Za †† Antoniego Cygani-

ka w rocznicę śmierci, córkę Janinę Walkowiak, Herberta Wróblewskiego, rodziców, 

rodzeństwo, wszystkich krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące; 
- Z okazji urodzin syna Piotra Bogaleckiego jako podziękowanie za dar życia z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizanta i jego rodziny. 

Czwartek 7 lutego 2019. 

700 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-

płaństwa. 

800 Za † Wiesława Kiszczuka w 30 dzień po śmierci - od lokatorów z ul. Różanej 4. 

1700 Za † Danielę Soswę - od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

Piątek 8 lutego 2019. 
700 Za † Henryka Ostrowskiego w rocznicę śmierci. 

800 
Ku czci Ducha Św. z prośbą  o Jego dary dla kapłanów, aby byli świętymi i całym ser-

cem należeli do Chrystusa i Jego Matki. 

1800 Za † Gertrudę Lenart na pamiątkę urodzin. 

Wspomnienie św. Agaty 
 

   W wielu kościołach 5 lutego we wspomnienie św. Agaty święci się sól, chleb i wodę. 

Za wstawiennictwem świętej mają one chronić nas i nasze domostwa, mieszkania od 

niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności. 

Poświęcony chleb matki ofiarują dzieciom, gdy te opuszczają dom rodzinny wyjeżdżając 

do szkoły lub na emigrację. Zdarza się, że kierowcy poświęcony chleb umieszczają w 

swoich samochodach. 

   Dlaczego poświęca się sól? Tłumaczy to piękna legenda związana ze św. Agatą. Przed 

przeszło trzystu laty w krakowskich składach niedaleko Bramy Grodzkiej wybuchł groź-

ny pożar, miasto uratowała od zagłady pewna stara żebraczka, rzucając w płomienie sól 

św. Agaty, co sprawiło, że ogień zgasł. Chciała by rajcowie miejscy ufundowali kościół 

ku czci tej, której zawdzięczali ocalenia miasta. Rajcy zobowiązali się do wybudowania 

świątyni, jednak nie dotrzymali słowa. 

   W pożarze z 1655 – spłonęły doszczętnie przedmieścia wawelskiego grodu, podpalone 

przez szwedzkiego najeźdźcę – dopatrywano się kary za niedotrzymanie obietnicy. Ko-

ścioła pod wezwaniem św. Agaty nie ma w Krakowie do dzisiaj. 

   Św. Metody z Sycylii, biskup, mówił w swoim kazaniu o św. Agacie, że "dobroć Aga-

ty odpowiada imieniu i samej rzeczywistości; Agata z powodu wspaniałych czynów 

szczyci się dobrym imieniem, ale i ono samo wskazuje na takie właśnie jej czyny. Agata 

samym nawet imieniem zachęca, by wszyscy chętnie do niej się uciekali. Swoim zaś 

przykładem poucza, by wszyscy ludzie nie zwlekając wraz z nią podążali ku prawdziwe-

mu Dobru, którym jest sam Bóg". (Liturgia Godzin, t. III). Niech słowa św. Metodego 

zachęcą nas do naśladowania pięknego życia św. Agaty, wielu dobrych uczynków i gor-

liwego dążenia do przyjaźni z naszym Panem Jezusem Chrystusem.  

  Sobota 9 lutego 2019. 
700 Za † Aleksandra Pławeckiego, Katarzynę i Różę Holeczek w rocznicę śmierci. 

800 
Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza i Tadeusza Pio-

trowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 
W intencji Jadwigi i Stefana Włoczyków z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem 

za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.  TE 

DEUM 

 V Niedziela Zwykła 10 lutego 2019. 

700 
Za †† rodziców Wincentego i Jadwigę Lendlów, dziadków i rodziców chrzestnych z 

obu stron. 

900 Za ††  Irenę Kowalewską, Janinę Gwiazdę, †† z rodzin Brzostków i Jakubskich. 

1100 Za † Waldemara Kaczyńskiego - od rodzin Malickich i Piaseckich z Częstochowy. 

1230 Za † Andrzeja Kalę w 30 dzień po śmierci i †† pokrewieństwo z obu stron. 

1700 
Za †† żonę Urszulę w 15. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Jerzego, krew-

nych z rodzin Kubica i Wieczorek oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 


