
Ogłoszenia Parafialne 14.02.2016r. 

Dziś Niedziela Trzeźwości – zachęcamy do podjęcia 
abstynencji od alkoholu oraz do wpisu w Księdze Trzez wos ci. 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie 
Ż ale w niedziele o 1615, Drogę Krzyz ową w piątki o 1715 i Drogę 
Krzyz ową dla dzieci w soboty o 900. W czwartki o godz. 1830 na 
naboz en stwa do Miłosierdzia Boz ego. 

W kancelarii i zakrystii moz na składac  tzw. zalecki za na-
szych drogich zmarłych, za kto rych będziemy się modlili podczas 
naboz en stwa Drogi Krzyz owej. Święta i zbawienna jest myśl mo-
dlić się za zmarłymi, polecajmy więc ich Miłosierdziu Boz emu 
w tym czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

W poniedziałek o 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu 
Biblijnego.  

Zapraszamy na adorację Najs więtszego Sakramentu we 
wtorek po wieczornej Mszy s w. razem z Odnową w Duchu S w., 
w czwartek o 1530, w piątki o godz. 2000 i w sobotę od 1700. 
Dziękujemy tym, kto rzy w ubiegłym tygodniu znalez li czas na 
modlitwę w naszej s wiątyni podczas czterdziestogodzinnej ad-
oracji.  

W tym tygodniu, we wtorek o godz. 1330 Siostry Słuz eb-
niczki zapraszają do siebie do klasztoru senioro w, a w sobotę od 
1400-1630 dzieci. 

Przypominamy, że przez dwa najbliższe tygodnie, w fe-
rie zimowe w tygodniu nie będzie Mszy św. o godz. 800. 

Przypominamy i zapraszamy na naszą parafialną piel-
grzymkę do Włoch w kwietniu br. Szczego ły w kancelarii i na na-
szej parafialnej stronie internetowej. Spotkanie organizacyjne dla 
pielgrzymo w w czwartek 25 lutego o godz. 1900. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby archidie-
cezji. Ża tydzien  kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej 
parafii, a po Mszach zespo ł charytatywny zbierac  będzie ofiary na 
diecezjalny fundusz misyjny. Bo g Żapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedziel-
ny, Mały Gość, są Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny 
Głos Św. Antoniego. 

                                                                  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
14.02. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 4,1-13) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

I Niedziela Wielkiego Postu  

   Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni prze-

bywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie 

jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem 

Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu 

Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowa-

dził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł 

diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są 

poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi po-

kłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bo-

gu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zapro-

wadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: 

Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom 

swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przy-

padkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: 

Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył ca-

łego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.  Oto Słowo Pańskie. 

Walka ze złym duchem 

   Szatan jest źródłem zła i nieprzyjacielem Boga i człowieka. Jest przeciwnikiem 

w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa (Mt 16,21-23; Mk 4,15). Szatan kusi człowieka 

do zerwania więzi z Bogiem poprzez nieufność wobec Stwórcy, poprzez zachęcanie do 

łamania przykazań Bożych. Postawę złego cechuje niezaspokojone pragnienie kultu 

siebie samego, nienawiść do Boga i wszystkich Jego stworzeń.  

„Moc Szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest mocny, 

ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić w bu-

dowaniu Królestwa Bożego. Chociaż Szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga 

i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody – 

natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej – dla każdego człowieka i dla 

społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą, która z mocą i 

zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. Dopuszczenie przez Boga 

działania Szatana jest wielką tajemnicą, ale «wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, 

współdziała we wszystkim dla ich dobra» (Rz 8,28)” (KKK 395).  



I NIEDZIELA Wielkiego Postu 14 lutego 2016.   

  700 Za † Alicję Bychawską.  

 900 Za †† Elżbietę i Henryka Guzowskich.  

1100 Do Boskiej Opatrzności za Monikę i Piotra o łaskę uzdrowienia relacji małżeń-

skich.  

1230 W intencji Karola Nawrata w dniu urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

1700 Za †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczków oraz za †† z rodzin Iszczek, 

Dziekan, Woisz, Świerc i Nawrat.  

Poniedziałek 15 lutego 2016. 

700 Za †† brata Gintera w rocznicę śmierci, rodziców Emmę i Pawła oraz †† z ro-

dzin: Lux i Księżyk.  

1800 Za †† ojca Bernarda Kowalczyka, dziadków Spaleniak, Kowalczyk oraz ††  po-

krewieństwo z obu stron.  

Wtorek 16 lutego 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Danutę 

Niemiec-Funke w 1. rocznicę śmierci oraz † ojca Eugeniusza.  

1800 Za †† Wiktorię i Jana Mikołajczaków.  

Środa 17 lutego 2016. 

700 Za † męża Stanisława Całę w rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Marię i Jana 

Pyka i rodzeństwo: Jana, Leona i Małgorzatę.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań; 

- Za † Karola Dudka jako pamiątka urodzin, Małgorzatę Dudek i zięcia Józefa 

Mandzika. 

- Za † Leokadię Karczewską w 30. dzień po śmierci. 

- Za † Józefa Pieprzycę od lokatorów z ul. Młodzieżowej 25.  

Czwartek 18 lutego 2016.  

700 Za †† rodziców Matyldę i Albina Kasperczyków.  

1700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę 

Matki Najświętszej dla Andrzeja z okazji 18. rocznicy urodzin.     TE DEUM.  

Piątek 19 lutego 2016. 

700 Za † męża Engelberta, †† rodziców, teściów, braci oraz za dusze w czyśćcu cier-

piące.  

1800 Za †† rodziców Józefa i Konstancję Gorolów, †† Hieronima, Helenę i Jadwigę 

Gorol oraz za † Krystynę Szczepaniak.  

Sobota 20 lutego 2016. 

700 Za † męża Herberta i pokrewieństwo – żywych i zmarłych z obu stron.  

1800 Za †† Marię Buglę, Jana Kocura i rodziców, †† Stanisława Miętki, rodziców i 

rodzeństwo, Stanisława i Krystynę Liszewskich.  

II NIEDZIELA Wielkiego Postu 21 lutego 2016.  

700 Za † Krystynę Lewandowską w 14. rocznicę śmierci.  

900 Za †† z rodziny Kurzeja i Chmiel.  

1100 Za † mamę Agnieszkę Sławińską w 20. rocznicę śmierci.  

1230 Za † Bogusława Kasprowicza w kolejną rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z 

obu  stron.  

1700 Do Bożej Opatrzności w intencji Barbary Wajand z okazji 70 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za dar życia, wiary, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i po-

trzebne łaski.                                                                              TE DEUM.  

Jezus na pustyni 
 

Czterdziestodniowy pobyt Jezusa na pustyni nawiązuje do tego wydarzenia. Zna-

miennym jest, iż w czasie kuszenia Jezus cytuje teksty związane z tym właśnie okresem 

dziejów Izraela (Pwt 8,3; 6,16; Wj 17,1-7). Dla Jezusa był to okres przejściowy między 

życiem ukrytym w Nazarecie a działalnością publiczną, czas głębokiego skupienia, za-

topienia w pustynnej ciszy i spokoju, modlitwy i może też refleksji nad własnym po-

słannictwem.  

Jezus przed rozpoczęciem publicznej działalności potrzebuje czasu na refleksję i 

głęboką modlitwę. Czas pustyni jest dla Niego czasem swoistych rekolekcji, przeżywa-

nych pod kierownictwem Ducha Świętego. Czas świętości – czas bycia z Bogiem. Wte-

dy właśnie przystępuje do Niego szatan, by kusić. Czas modlitwy zatem Jezusa jest tak-

że czasem walki z pokusami, z szatanem, który na wszelkie możliwe sposoby pragnie 

odwrócić myśl i wolę Chrystusa od planów Bożych.  

Pustynia w tradycji biblijnej jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem 

(zob. Wj 5,3; 8,23-24; Pwt 8,2-5; Oz 2,16). Cisza pustyni sprzyja modlitwie. Ale pusty-

nia jest także siedliskiem dzikich zwierząt, zagrażających ludzkiemu życiu, a nawet de-

monów. Dlatego właśnie na takim pustkowiu szatan ze swymi pokusami ma dostęp do 

Jezusa.  

Pobyt na pustyni jest dla Jezusa czasem wyjątkowego umartwienia: „Nic przez te 

dni nie jadł” (Łk 4,2). W tradycji biblijnej post może być wyrazem pobożności (Ps 

35,13; Łk 2,37), głębokiego smutku i żałoby (1Sm 31,13; 2Sm 1,12; 3,35; Ne 1,4), żalu 

za popełnione grzechy (Kpł 16,29.31; 23,27-32; 1Krl 21,27). Może być także wyraźnym 

wskazaniem i uznaniem całkowitej zależności od Boga i Jego mocy. Umartwienie ciała 

ma wzmocnić modlitwę zanoszoną do Boga oraz sprawić otwarcie się na Jego zbawcze 

działanie (2Krn 20,3; Est 4,16). Również Mojżesz zanim otrzymał od Boga kamienne 

tablice Prawa, przebywał na górze Synaj czterdzieści dni, a przez ten czas „nie jadł chle-

ba i nie pił wody” (Wj 34,28).  

Jezus w tym duchu przygotowuje się do całkowitej zmiany trybu swego życia. W 

ciszy pustyni, przez radykalne umartwienie, otwiera się na wolę Ojca. Skutkiem tego 

niezwykłego, czterdziestodniowego postu jest głód, który pokazuje, iż Jezus jest praw-

dziwym człowiekiem. Dotykające Jezusa cierpienie – głód, stał się motywem i okolicz-

nością pierwszej pokusy.  


