
Ogłoszenia Parafialne  16.02.2020 r. 

 

Zapraszamy dziś o godz. 1630  na nieszpory niedzielne.  
 

Sobota to 22 dzień miesiąca – zapraszamy o godz. 1800 na 
mszę św. za wstawiennictwem św. Rity i na nabożeństwo 
z ucałowaniem relikwii św. Rity.  

 

Trwają zapisy na naszą Parafialną PIELGRZYMKĘ 
SZLAKIEM PODKARPACKICH SANKTUARIÓW w terminie od 30 
marca do 2 kwietnia 2020 r. Szczegóły w kancelarii i na stronie 
internetowej naszej parafii. 

 

Pojawiła się także propozycja pielgrzymki do 
sanktuariów francuskich, od 1 do 8 sierpnia. Szczegóły na 
naszej stronie internetowej i w kancelarii parafialnej. Jes li będzie 
zainteresowanie to ją zorganizujemy. Prosimy więc o w miarę 
szybkie deklarowanie chęci wyjazdu.   

 

NASZE WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE w tym 
roku przez yjemy zaraz na początku Wielkiego Postu, od I Niedzieli 
Wielkiego Postu tj. od 1 marca. Juz  dzis  zapraszamy do wzięcia 
udziału w tych c wiczeniach duchowych, kto re poprowadzi 
o. Sławomir Zieliński, franciszkanin konwentualny, pełniący 
posługę Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji 
Lwowskiej. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za 
tydzien  kolekta na biez ące rachunki parafii. 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 tydzień wszystkim życzymy Bożego 
Błogosławien stwa.  

Głos świętego Antoniego 
16.02.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

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».  Mt 5, 17-37 

WARTO WIEDZIEC O ŚWIĘCIE KATEDRY ŚW. PIOTRA 
 

Święto „Katedry” nie oznacza święta kościoła 

Słowo katedra rozumiemy dziś w Kościele głównie jako budynek sakralny o 
szczególnie istotnym znaczeniu, jako kościół biskupa diecezjalnego. Innym 
rozumieniem tego słowa może być też stół wykładowcy akademickiego 
(zwykle znajdujący się na podwyższeniu), albo uniwersytecka jednostka 
organizacyjna.  Katedra to jednak przede wszystkim szczególne krzesło, na 
którym zasiada biskup – dziś powiedzielibyśmy raczej „tron”. To od nazwy 
tego krzesła wzięła się nazwa kościoła katedralnego. 22 lutego obchodzimy 
więc święto tronu świętego Piotra – pierwszego papieża. 
 

Tron świętego Piotra wciąż znajduje się w Rzymie 

Wszystkim odwiedzającym rzymską Bazylikę świętego Piotra szczególnie 
zapada w pamięć figura św. Piotra na Katedrze, którą wierni adorują między 
innymi poprzez dotknięcie stopy pierwszego papieża. W Bazylice znajduje 
się jednak także prawdziwy tron Apostoła. Do V w. znajdował się on w 
baptysterium świątyni. Relikwia składa się jedynie z wielu kawałków 
drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. 
W XVII wieku tron zamknięto w potężnej, marmurowej budowli. Tron stale 
obecny w Bazylice świętego Piotra, w której to liturgię celebruje papież, jest 
symbolem ciągłości władzy papieskiej. Podkreśla również, że następcą 
świętego Piotra może być jedynie biskup Rzymu. 



 NIEDZIELA 16 lutego 2020. 
700

 Za †† brata Gintra Luxa w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Pawła i Emmę 
oraz dziadków. 

900
 Za † Danutę Górską w 30 dzień po śmierci. 

1100
 Za † Zdzisława Bańdo - od Małgorzaty i Zbigniewa Pastuszków. 

1230
 W intencji Hanny Olszewskiej w dniu urodzin z podziękowaniem za dar 

życia i odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla solenizantki i jej rodziny. 

1700
 W intencji rodziny Gazdów i Michalczyków z podziękowaniem za 

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

Poniedziałek 17 lutego 2020. 

700
 Za parafian. 

800
   

1800
 Za †† rodziców Józefa, Konstancję Gorolów, Hieronima, Helenę, Andrzeja, 

Jadwigę, Małgorzatę, Pawła, Julię Gorolów, †† z rodziny Kneszów oraz 
Krystynę Szczepaniak i jej matkę Józefę. 

Wtorek 18 lutego 2020. 

700
 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † Anielę Zając. 

1800
 1. Za †† męża Kazimierza Ledworowskiego i jego rodziców. 

2. Za † Huberta Nowarę w 30 dzień po śmierci. 

Środa 19 lutego 2020. 

700
 W intencji Elżbiety Jareckiej z ok. rocznicy urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie dla solenizantki i całej 
rodziny, a także za †† męża Herberta Jareckiego w kolejną rocznicę śmierci 
oraz pokrewieństwo z obu stron. 

800
   

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

próśb i podziękowań; 

Czwartek 20 lutego 2020. 

700
 Za parafian. 

800
   

1700
 Za †† Elżbietę i Janinę, Jana Druzgałów oraz Stanisława Burtana. 

Piątek 21 lutego 2020. 

700
 Za †† Franciszka Kurpaskę w 4 rocznicę śmierci oraz Eleonorę Kwiecińską i 

Marię Skowyrę. 

800
 Za †† Bogusława Kasprowicza w kolejną rocznicę śmierci oraz rodziców z 

obu stron. 

1800
 W intencji Jana Wiejaczka z okazji 75 urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM 

Sobota 22 lutego 2020. 

Sobota 22 lutego 2020. 
700

 Z okazji 77 urodzin Joanny Janas jako podziękowanie za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. 
Antoniego i św. Rity. 

800
 Za † Krystynę Lewandowską w 18 rocznicę śmierci. 

1800
 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

NIEDZIELA 23 lutego 2020. 

700
 Za † Zbigniewa Lejmana w 30 dzień po śmierci. 

900
 Za †† Lucjana Palickiego, rodziców z obu stron i rodzeństwo. 

1100
 Za †† Karola w kolejną rocznicę urodzin, Małgorzatę i Józefa Mandzika. 

1230
 1. Chrzty: Pola Bzura, Milena Glueklich, Mikołaj Glueklich. 

2. W intencji Urszuli Ligacz z okazji 80 urodzin jako podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej, św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM 

1700
 Za † mamę Agnieszkę Sławińską z okazji kolejnej rocznicy śmierci. 

Modlitwa do św. 
Rity w sprawach 

trudnych  
 
 Boże, Ty w swej 

miłości i dobroci pozwalasz 

świętej Ricie wstawiać się za 

nami w najtrudniejszych 

sytuacjach naszego życia. 

Przed Tobą klękam, najlepszy Ojcze, będąc w takiej sytuacji 

i wraz ze świętą Ritą proszę o Twoją łaskę. 

 

 Święta Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś, co to 

cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz, jak trudno jest nieść 

codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, 

niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną, święta Rito, 

o siłę w dźwiganiu mojego krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest 

wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę: 

…………………….., abym Tobie dziękując i ciebie chwaląc, wraz 

z tobą wielbił nieskończone miłosierdzie Boga. Amen. 


