
Ogłoszenia Parafialne 12.02.2017 r. 

Dziś o godz. 1500 w domu katechetycznym spotkanie III Zakonu 
Franciszkan skiego.  

 

Zapraszamy na niedzielne nieszpory dziś o godz. 1630.  
 

Jutro o godz. 1900  spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 

Jutro o godz. 1900 spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii s w. 
 

Przypominamy o możliwości uczenia się języka hiszpańskiego 
w naszej parafii. Pierwsza lekcja we wtorek o godz. 1700. Zapisy 
w kancelarii parafialnej. 

 

We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do 
wspo lnej modlitwy w intencji chorych i na spotkanie członko w 
i sympatyko w Akcji na probostwie.  

 

Siostry Służebniczki zapraszają do klasztoru dzieci i młodziez  
w sobotę od 1400 do 1630.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień 
kolekta na archidiecezję. 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. 

 

Parafia św. Jadwigi prosi o zaproszenie na parafialny bal 
karnawałowy, który odbędzie się 25 lutego 2017 r. o godzinie 1900 
w Domu Parafialnym przy ul. Chrobrego w Chorzowie, koszt 65zł od osoby, 
bilety do nabycia w kancelarii parafii s w. Jadwigi.  

 

Na nowo rozpoczęty tydzień, wszystkim życzymy Bożego 
Błogosławien stwa.  

Głos świętego Antoniego 
12.02. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

Ewangelia /krótsza/ (Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

VI Niedziela Zwykła  

     Jezus powiedział do swoich uczniów: 

 «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych 
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.  
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto 
się gniewa na swego brata, podlega sądowi.  
 Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 
z nią cudzołóstwa.  
 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz 
fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam 
powiadam: Wcale nie przysięgajcie.  
 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
Złego pochodzi». 
        Oto Słowo Pańskie. 

       W tym tygodniu  
 

poniedziałek:  
 - spotkanie szafarzy o godz. 1900. 
 - spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 1900. 
we wtorek :  
 - wspomnienie św. Cyryla i Metodego; 
 - wspomnienie św. Walentego. 
 - język hiszpański godz. 1700. 

Pochodzenia zwyczajów związanych z walentynkami należy 

poszukiwać w luperkaliach - rzymskim święcie płodności, które w związku z ekspansją 
Cesarstwa Rzymskiego pojawiło się również na Wyspach Brytyjskich. Stąd 
w przyszłości walentynki rozprzestrzeniły się na cały świat. W czasach, gdy 
zastępowano święta pogańskie chrześcijańskimi, uznano, że św. Walenty, który zginął 
14 lutego, w (przeddzień luperkaliów) może godnie objąć pieczę nad świętem budzącej 
się wiosny, kiedy przyroda pomału otrząsa się z zimowego snu, zwierzęta zaczynają 
łączyć się w pary, a ludzie chętniej szukają swoich drugich połówek. Na zachodzie 
Europy święty patronuje zakochanym co najmniej od XV wieku.  



Poniedziałek 13 lutego 2017. 
700 Za † żonę Janinę Leduchowską w 1. rocznicę śmierci. 
800 Za † Michała Dudzika jako pamiątka urodzin. 

1800 Za †† Ryszarda Ligacza w rocznicę śmierci, ks. Czesława Podlewskiego i †† 
z rodziny Ligacz, Podlewski i Zopora. 

Wtorek 14 lutego 2017. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz w intencji Tomasza 

Filipi z okazji 18. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 
i potrzebne łaski. TE DEUM 

800 Za † siostrę Łucję. 
1800 Za †† Kazimierza Ledworowskiego, jego rodziców Stanisławę i Bronisława, siostry: 

Halinę i Krystynę. 

Środa 15 lutego 2017. 
700 Za † siostrę Marię Rafaelę Wotzkę. 
800 Za † Anielę Błaszczyk od lokatorów z ul. Astrów 12. 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb 
i podziękowań; - W int. Karola z okazji urodzin, z podziękowaniem za odebrane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i rozeznanie drogi życia; - Za † 
Józefa Kota w kolejną rocznicę śmierci; - Za †† Michała Paszkowskiego oraz ojca 
Leszka i †† z rodziny Paszkowski, Lebek i Kmiecik; - Za † Sławomira Mosielskiego. 

Czwartek 16 lutego 2017. 
700 Za † Danutę Rusinowską oraz †† z rodziny Rusinowskich, Serków i Dębowskich. 
800 Za †† męża Stanisława Cały, rodziców i rodzeństwo, rodziców Pyka i rodzeństwo 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 
1700 Za †† Gintera w rocznicę śmierci, ojca Pawła, matkę Emę i krewnych. 

Piątek 17 lutego 2017. 
700 Za †† Teresę i Helmuta Wypiórów w rocznicę śmierci. 
800 Za †† rodziców Izabelę i Henryka Nowakowskich  oraz teściów Helenę i Stanisława 

Dulatów. 
1800 Za † Małgorzatę Marniok jako pamiątka urodzin. 

  Sobota 18 lutego 2017. 
700 Za †† braci Tadeusza i Stanisława Mierzwów. 
800 Do Miłosierdzia B. za wstaw. św. Faustyny za †† Zofię i Józefa Wilków oraz Zofię, 

Kazimierza i Włodzimierza Piotrowskich, męża Emila i dusze w czyśćcu cierpiące. 
1800 Za †† Stanisławę i Zygmunta Płócienniczaków, synów Janusza i Andrzeja oraz 

synową Barbarę. 

  NIEDZIELA 19 lutego 2017. 
700 Za † Janinę Leduchowską w 1. rocznicę śmierci od lokatorów z ul. Krzywej 31. 
900 Za †† męża Herberta Jareckiego oraz pokrewieństwo z obu stron. 

1100 1. Do Op.Bożej w int. Andrzeja Tubackiego z okazji 19. urodzin z podzięk. za 
odebrane łaski, z prośbą o Boże błog, dary Ducha Św, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 
2. Za † Władysławę i †† z rodziny Krzysztofików, Miedzaków, Mamerskich 
i Niewadzich. 

1230 Do Op. Bożej w int. Teresy Głusińskiej z okazji 50. urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata. 
TE DEUM 

1700 Za †† męża Engelberta Woisza, rodziców, teściów, braci i †† z rodziny Woisz. 

„Święci Cyryl i Metody - Apostołowie Słowian” 
 

 Świętym Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie 
chrześcijańskiej wiary oraz jej zakorzenienie się w kulturze. Ci dwaj święci bracia two-
rzyli zręby języków słowiańskich. Św. Cyryl przetłumaczył Ewangelie i Psalmy na język 
starocerkiewno-słowiański. Od św. Cyryla bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą. Jan 
Paweł II nadał im tytuł patronów Europy. Ich pamięci poświęcił też list Apostolski. 
  
 Cyryl, który na chrzcie św. otrzymał imię Konstantyn, urodził się w Tesalonikach 
w 826 r. Po odbyciu studiów filozoficznych w Konstantynopolu prowadził wykłady z fi-
lozofii i był bibliotekarzem. W 855 r. postanowił wejść na drogę życia zakonnego dołą-
czając do swego brata Metodego w klasztorze w Bitynii. Metody, który na chrzcie świę-
tym otrzymał imię Michał, urodził się ok. 815 r. Posiadał wykształcenie prawnicze, po 
ukończeniu nauki powierzono mu na dworze cesarskim wysoki urząd, z którego jednak 
zrezygnował wstępując do klasztoru w Bitynii. 
  
 Cesarz powierzał im trudne misje dyplomatyczne, np. na Krym, które wymagały 
znajomości wielu języków, m. in. hebrajskiego i arabskiego. W młodości poznali też ję-
zyk Słowian. Dlatego cesarz wysłał ich do dzieła ewangelizacji Bułgarów. Cyryl tłuma-
czył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. 
  
 Kolejne zaproszenie do świętych misjonarzy przyszło od księcia Rościsława 
z Moraw. Właśnie tam po raz pierwszy do sprawowania liturgii Cyryl i Metody wprowa-
dzili język Słowian pisany alfabetem greckim tzw. głagolicą. Później przerodził się on 
w cyrylicę. Otwartość na kulturę ludów słowiańskich tych wykształconych Greków, spo-
tkała się z niezrozumieniem ze strony kleru frankońskiego i niemieckiego, którzy sprzeci-
wiali się temu dziełu inkulturacji. Z tego powodu Cyryl i Metody byli prześladowani. 
Uważano bowiem wtedy, że językami liturgicznymi są jedynie hebrajski, grecki i łaciński. 
Bracia odwołali się do Rzymu i po interwencji papieża, uzyskali od niego pełną aprobatę 
dla ich trudu w głoszeniu Jezusa Chrystusa Słowianom. 
  
 Święci Cyryl i Metody ewangelizowali także Panonię (Węgry), skąd udali się do 
Wenecji, a następnie do Rzymu, gdzie nowo wybrany papież Hadrian II udzielił błogosła-
wieństwa dla ich metod pracy w Winnicy Pańskiej pośród Słowian. Papież pozwolił też 
wyświęcić na kapłanów dużą grupę uczniów Cyryla i Metodego. Cyryl pod koniec swego 
krótkiego życia wstąpił do klasztoru, gdzie 14 lutego 869 roku zmarł na rękach swego 
brata Metodego. Jego ciało spoczywa w bazylice św. Klemensa w Rzymie. 
  
 Po śmierci Cyryla, papież Hadrian II mianował Metodego arcybiskupem Moraw 
i Panonii (Węgry). Znowu zetknął się z wrogością, tym razem ze strony arcybiskupa Sal-
zburga, który uwięził go na dwa lata. Św. Metody po uwolnieniu udał się ponownie do 
Rzymu, gdzie z wielką życzliwością przyjął go papież Jan VIII. Arcybiskup Metody, wy-
czerpany trudami znoszonymi dla Ewangelii, umarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r. 
  
 Prośmy świętych Patronów Europy Cyryla i Metodego, byśmy - naśladując ich 
gorliwość misyjną - potrafili dawać świadectwo naszej wiary w Chrystusa wszędzie tam, 
gdzie żyjemy, pracujemy i wypoczywamy. Czas nowej ewangelizacji Europy nadal trwa. 
Oby Duch Święty porywał nasze serca do wytrwałej służby w Kościele aż na krańcach 
świata.                                                                                                             (Źródło: Deon.pl) 

 


