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Dziś o godz. 1500 spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 
Wspólnota ta przeżywa dziś wizytację wyższych przełożonych zakonu.  

 Zapraszamy dziś o godz. 1630  na nieszpory niedzielne.  
Jutro przypada wspomnienie Matki Boże z Lourdes. To Światowy 

Dzień Chorych. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chorych i star-
szych wiekiem parafian na Mszę s w w ich intencji oraz na spotkanie przy 
jutro o godz. 1100 do naszej s wiątyni.  

W środę swoje urodziny przeżywać będzie nasz ks. wikary Piotr 
Mroczkowski.  Zapraszam na mszę św. w jego intencji  w środę o godz. 
1800.  

W czwartek o godz. 1900 spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii św. 

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

W najbliższych dwóch tygodniach, podczas ferii zimowych, w tygo-
dniu nie będzie sprawowana msza s w. o godz. 800. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  ko-
lekta na zakup oleju opałowego do naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą 
ofiarę.  

Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość, 
są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

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

 
                                                                                                          Szczęść Boże! 

Św. Jan Paweł II o cierpieniu człowieka 
 

   Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi także szacunek — i na swój 

sposób onieśmiela. Zawiera się w nim bowiem wielkość swoistej tajemni-

cy. Ten szczególny szacunek dla każdego ludzkiego cierpienia wypływa 

z najgłębszej potrzeby serca — a zarazem też z głębokiego imperatywu 

wiary. Potrzeba serca każe nam przezwyciężać onieśmielenie, 

a imperatyw wiary  dostarcza treści, w imię której i mocą któ-

rej ośmielamy się dotknąć tego, co w każdym człowieku wydaje się 

tak bardzo nietykalne: człowiek w swoim cierpieniu pozostaje nietykalną 

tajemnicą.  

Głos świętego Antoniego 
10.02. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 5, 1-11)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

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 nale-

żała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z ło-

dzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na głębię i 

zarzućcie sieci na połów!" A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc praco-

waliśmy 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 Szy-

mona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, 

zostawili wszystko i poszli za Nim.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   Dzisiejsza Ewangelia zawiera trzy obrazy i jeden temat: moc słowa Bożego. 

W pierwszym obrazie widzimy Jezusa głoszącego słowo do tłumu zgromadzo-

nego nad jeziorem. W drugim Jezus zaprasza Piotra, by podjął się ponownie 

połowu, mimo wcześniejszego fiaska. W trzecim Jezus czyni Piotra głosicielem 

słowa – „rybakiem ludzi”. W każdej z tych odsłon uderza moc słowa Jezusa. 

Słowo gromadzi tłumy cisnących się do Jezusa ludzi, dokonuje cudu połowu 

oraz cudu przemiany Piotra. 

   W naszym codziennym życiu sukces niewątpliwie jest ważnym „motorem”. 

Ale w życiu duchowym nie jest to tak oczywiste. Ludzka mądrość, kalkulacje, 

inteligencja i triki nie wystarczą, by osiągnąć duchowy sukces. Trzeba raczej w 

pokorze powiedzieć: „Na Twoje słowo zarzucę sieci”. Ważna jest nasza praca, 

duchowy wysiłek, asceza, modlitwa, Eucharystia niedzielna, kierownictwo du-

chowe, dobre uczynki, itd. Ale to wszystko bez zaufania stanie się woluntary-

zmem i dążeniem do perfekcjonizmu, a nie świętości. Świętość wymaga poko-

ry i odwagi porzucenia własnych kalkulacji, by zaufać Jezusowi, Jego słowu.  



  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, za †† 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 za †† z pokrewieństwa 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. 

Wspomnienie NMP z Lourdes - Poniedziałek 11 lutego 2019. 
700   

1100 W intencji chorych parafian z ok. Światowego Dnia Chorego. 

1800 Za † Kazimierza Ledworowskiego w 20. rocznicę śmierci. 

Wtorek 12 lutego 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800 Za † męża Michała Dudzika jako pamiątka urodzin. 

Środa 13 lutego 2019. 
700 Za † Bogusława Kałwaka w rocznicę urodzin. 

1800 
W intencji księdza Piotra Mroczkowskiego z okazji urodzin, z podziękowaniem za kolej-

ny rok życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Antoniego. 

Czwartek 14 lutego 2019. 
700   

1700 
W intencji Karola Nawrata z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, łaskę wiary, opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary Ducha 

Świętego. 

Piątek 15 lutego 2019. 
700   

1800 Za †† rodziców: Wiktorię i Jana Mikołajczaków. 

  Sobota 16 lutego 2019. 
700 W intencji pani Piśniok z okazji 60. rocznicy urodzin. 

1800 
W kolejną rocznicę śmierci brata Gintera, rodziców: Emmę i Pawła oraz dziadków Lux i 

Księżyk. 

 VI Niedziela Zwykła 17 lutego 2019. 
700 Za † Barbarę Szachowską - od lokatorów z ul. Przy gazowni 4a. 

900 Za parafian. 

1100 
Z okazji 80. urodzin Leopolda Rzepki i 10. urodzin wnuka Tymoteusza z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Du-

cha Św., opiekę Matki Bożej.                                                                          TE DEUM. 

1230 
Z okazji 50. rocznicy ślubu Kazimiery i Mieczysława Rutkowskich z podziękowaniem 

za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB.   TE DEUM. 

1700 Za † Waldemara Kaczyńskiego - od Andrzeja i Marysi Radeckich z Częstochowy. 

Modlitwa za chorych 
 

   Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo 

umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modli-

twie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególno-

ści za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smut-

ku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.  

   O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu na-

szych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swo-

ją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola – przywróć ich zdrowie, daj 

nowe siły ich ciałom i duszom.  

   O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszyst-

kich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci 

drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są 

u kresu swego życia, i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą.  

   O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych, którzy opiekują się chorymi i 

troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w 

wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promie-

niujący znak Twojej przemieniającej miłości.  

   Panie życia i Opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem tych 

wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają. Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską. 

Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia. Amen.  

 

                                                                            Św. Jan Paweł II 3 lutego 1986 

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes -11 lutego 

 

   Kiedy wspominamy Matkę Bożą z Lourdes – jest to czas, który zmusza nas do reflek-

sji – jak przeżywamy z najbliższymi czas choroby i jak ich przygotowujemy przez sa-

krament chorych do spotkania z Bogiem w wieczności?  Dla katolików nie bez znacze-

nia jest to, że Jezus Chrystus, przez posługę Kościoła niesioną choremu w sakramencie 

chorych, faktycznie obdarowuje go nie tylko swoją Boską mocą, ale też daje znak swej 

szczególnej łączności z człowiekiem cierpiącym. Pisze św. Jakub Apostoł: Choruje 

ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim 

i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratun-

kiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będę mu odpuszczone” (Jk 5, 14-

15).  

   „Skutki specjalnej łaski sakrament namaszczenia chorych są następujące: 

– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całe-

go Kościoła; 

– umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby 

lub starość; 

– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty; 

– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; 

– przygotowanie na przyjście do życia wiecznego” (KKK 1532).  


