
Ogłoszenia Parafialne 05.02.2017 r. 

Zapraszamy dziś o godz. 1630  na nieszpory niedzielne.  
 

Jutro po Mszy św., wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.  
 

Najbliższy wtorek jest I wtorkiem miesiąca – nowenna do św. Antoniego 
będzie tego dnia odprawiona także po mszy św. wieczornej.  

 

W czwartek spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 
Dzieci zapraszamy na Mszę s w. szkolną o godz. 1700, podczas kto rej zostaną 
pos więcone s wiece komunijne, oraz na spotkanie po Mszy.  

 

Pojawiła się w naszej wspólnocie parafialnej propozycja nauki języka 
hiszpańskiego. Pierwsza lekcja zaplanowana została na 14 lutego na godz. 
1700. Zapisy w kancelarii parafialnej.  

 

W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci, wieczorna 
Msza s w. w piątek w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa. 

 

W sobotę przypada Wspomnienie NMP z Lourdes, Światowy Dzień 
Chorego. Serdecznie zapraszamy wszystkich chorych i starszych wiekiem 
parafian na Mszę s w w ich intencji z moz liwos cią przyjęcia sakramentu 
namaszczenia chorych oraz na spotkanie przy stole w sobotę o godz. 1100 do naszej 
s wiątyni. Tych kto rzy nie będą mogli przybyc  odwiedzimy z posługą 
sakramentalną w sobotę rano.  

 

W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczór św. Jana Pawła II, 
pos więcony będzie nauczaniu Jana Pawła do chorych, ale takz e do tych wszystkich 
kto rzy opiekują się chorymi. Zapraszamy szczego lnie serdecznie wszystkich kto rzy 
mają do czynienia z cierpieniem, własnym lub swoich najbliz szych. 

 

Siostry Służebniczki zapraszają do swojego klasztoru emerytów na 
comiesięczne spotkanie we wtorek o godz. 1300, a dzieci i młodziez  w sobotę od 
1400 do 1630.  

 

Okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu: we  wtorek po Mszy s w. 
wieczornej razem z Odnową w Duchu S więtym, w czwartek o 1530 z arcybractwem 
NSPJ, w piątek o godz. 2000 i w sobotę od 1700. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby na bieżące rachunki 
parafii. Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez księz y na prowadzone remonty 
i inwestycje w naszej s wiątyni. 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. 

 

Prezydent Miasta Chorzów prosi o podanie informacji, że istnieje 
moz liwos c  uzyskania wysokich dopłat do wymiany przestarzałych palenisk na 
bardziej nowoczesny i ekologiczny sposo b ogrzewania. Dopłaty mogą sięgac  nawet 
80% wartos ci urządzenia grzewczego. Szczego łu w Wydziale Ochrony S rodowiska 
w UM w pokoju 413. Prezydent przypomina ro wniez , by zgłaszac  Straz y Miejskiej 
przypadki palenia s mieciami.  

Dziś 5 lutego wspomnienie św. Agaty, dlatego za chwilę po Mszy św. 
będzie błogosławiony chleb s w. Agaty.  Z yczymy Boz ego Błogosławien stwa.  

Głos świętego Antoniego 
05.02. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 5, 13-16) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

V Niedziela Zwykła  

    Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi.  
 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.  
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». Oto Słowo Pańskie. 

       W tym tygodniu  
 

w poniedziałek: 
 - godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego 
w I wtorek miesiąca:  
 - nowenna do św. Antoniego także po wieczornej Mszy  św.   
w czwartek: 
 - podczas Mszy św. szkolnej o godz. 1700 błogosławimy 
 świece dzieciom   się do I Komunii św., po Mszy spotkanie 
 dla rodziców i dzieci. 
w piątek:   
 - godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci; 
w sobotę wspomnienie NMP z Lourdes   
 - po Mszach porannych miesięczny obchód chorych; 
 - godz. 1100  Msza św. w intencji chorych oraz możliwość 
 przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.  (po Mszy św. 
 spotkanie przy stole); 
 - godz. 1930 -Wieczór św. Jana Pala II. 



Poniedziałek 6 lutego 2017. 

700 Za Parafian. 

800 Za †† Zofię Łamik w 12. rocznicę śmierci i Romana jako pamiątka urodzin. 

1800 Za † Józefa Lenarta na pamiątkę urodzin. 

Wtorek 7 lutego 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za †† rodziców 
Wincentego i Jadwigę Lendlów, dziadków Florentynę i Józefa, Franciszkę i Teodora, 
rodziców chrzestnych Marię i Nikodema. 

800 Za †† Wiktorię i Jana Mikołajczaków w kolejną rocznicę śmierci. 

1800 Za †† Bronisława Piotrowskiego w rocznicę śmierci, jego żonę Krystynę, Wiesława 
Gilewskiego i Teodorę Piotrowską. 

Środa 8 lutego 2017. 

700 Za †† rodziców Józefę i Pawła Kołodziejczyków oraz brata Janusza w kolejną 
rocznicę śmierci. 

800 Za †† rodziców chrzestnych: Annę i Tadeusza Latałów, Józefa i Rozalię Bigusiów, 
Janinę Urbanik, Marię Mietłę i Walentego Sachę. 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb 
i podziękowań; 
- W intencji lokatorów z ul. Krzywej 9 z okazji 50 r.wspólnego zamieszkania z prośbą 
o Boże błog. na dalsze lata, a dla †† o radość życia wiecznego. 

Czwartek 9 lutego 2017. 

700 Za † kuzyna Piotra Szedela. 

800 Za † Stanisława Ciepłego od lokatorów z ul. Karpińskiego 16. 

1700 Za † Gertrudę Lenart na pamiątkę urodzin. 

Piątek 10 lutego 2017. 

700 Za † Gertrudę Kozubek. 

800 Za †† żonę Urszulę Wieczorek w 13. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata 
Jerzego i krewnych z rodzin Kubica i Wieczorek oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

  Sobota 11 lutego 2017. 

700 Do miłosierdzia Bożego za †† Łucję i Emanuela, brata Feliksa, Lucynę i Kamila, 
Elżbietę, Waleskę, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

1100 Przez wstawiennictwo NMP z Lourdes z ok. Światowego Dnia Chorego w intencji 
chorych parafian. 

1800 Do Op. Bożej w int. Teresy Pustelnik z okazji 70. rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej 
dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM. 

  NIEDZIELA 12 lutego 2017. 

700 Za Parafian. 

900 Za † Augustyna Kiełtykę w 10. r. śmierci oraz †† z rodzin: Kiełtyka, Zmarzły, Lasek 
i Popczyk. 

1100 Do Op. Bożej w int. Macieja Łakomskiego z okazji 50. urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o błog., zdrowie, opiekę M.B na dalsze lata. TE DEUM. 

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Moniki Jaron z okazji 70. rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM. 

1700 Za †† rodziców Wojciecha i Teodozję Iszczków oraz pokrewieństwa z obu stron. 

„Światowy Dzień Chorego” 
 

 11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. 
Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewod-
niczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kard. 
Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - wspomnienie 
Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francu-
skim sanktuarium maryjnym. 11 lutego 1858 r. Matka Boża ukazała się w Lour-
des, które „od tamtego czasu stało się celem licznych pielgrzymek. Madonna 
chciała w tym górzystym regionie ukazać swą macierzyńską miłość szczególnie 
do cierpiących i chorych. Jeżeli Jezus jest źródłem życia, które zwycięża śmierć, 
to Maryja jest troskliwą Matką, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swych 
dzieci, wypraszając dla nich zdrowie duszy i ciała. Oto orędzie, jakie sanktuarium 
w Lourdes stale proponuje czcicielom i pielgrzymom. Takie też jest znaczenie 
uzdrowień ciała i duszy, do jakich dochodzi w grocie Massabielle  
11 lutego jest dla niejednego z nas szansą odkrycia całego bogactwa faktu, iż 
Chrystus w trosce o nasze zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe zostawił nam 
specjalny sakrament namaszczenia. Warto tego dnia w sposób szczególny dzięko-
wać Chrystusowi za tę Jego pełną miłości pamięć o wszystkich chorych. A jeśli 
nas samych dotyka - niezależnie od wieku - jakieś cierpienie, poprośmy o udziele-
nie tego sakramentu. Jest to głębokie religijne przeżycie, które umacnia człowieka, 
dodaje sił i umożliwia zachowanie chrześcijańskiej postawy w godzinach cierpie-
nia. W naszym kościele w sobotę 11 lutego podczas Mszy św. w intencji chorych 
będzie udzielany sakrament chorych.  
 

 

Chleb św. Agaty 
 Zgodnie z tradycją 5 lutego w kościołach poświęca się chleb, sól i wodę. 
Mają one chronić przed złem, szczególnie ogniem i piorunami. Święta Agata 
urodziła się w Katanii na Sycylii około roku 235, w szlacheckiej rodzinie. Po 
przyjęciu chrztu postanowiła żyć w dziewictwie. Oczarowany urodą o jej rękę 
ubiegał się rzymski namiestnik Sycylii. Agata jednak odrzuciła jego propozycję, 
czym naraziła się na jego gniew. Została uwięziona i poddana torturom. Zmarła 
zamęczona w roku 251.  
 Legenda głosi, iż rok po śmierci św. Agaty wybuchł wulkan Etna i rozpalona 
lawa, wypływająca z wnętrza ziemi zagrażała miastu. Wtedy też mieszkańcy mo-
dlili się do św. Agaty prosząc o ratunek. Aby zapobiec katastrofie ludność posłu-
żyła się welonem kobiety, by powstrzymać ognistą lawę. Miasto zostało uratowa-
ne. Imię „Agata” w języku greckim oznacza „dobra”. Jej liturgiczne wspomnienie 
obchodzone jest 5 lutego.  
Z modlitwy błogosławieństwa: 
 Pobłogosław ten chleb, który przynosimy dzisiaj ku czci św. Agaty, dziewicy 
i męczennicy, i spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzieląc się tym chlebem, 
byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności.  


