
Ogłoszenia Parafialne 11.02.2018r. 

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

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedziele 
o 1600, Drogę Krzyz ową w piątki o 1715 i Drogę Krzyz ową dla dzieci w soboty 
o 900.  Dziś alumni WŚSD rozpoczynają swoje rekolekcje przed  święce-
niami diakonatu, kto re będą miały miejsce w przyszłą sobotę.  

W kancelarii i zakrystii można składać tzw. zalecki za naszych dro-
gich zmarłych, za kto rych będziemy się modlili podczas naboz en stwa Drogi 
Krzyz owej.  

W poniedziałek o 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.  
Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne przeżyjemy od niedzieli 

18 marca, a poprowadzi je ks. Arkadiusz Wuwer. Już dziś serdecznie 
zapraszamy. 

W czwartek zapraszamy czcicieli św. Rity na Mszę św. o godz. 
1800 oraz na nabożeństwo z ucałowaniem relikwii. W sposób 
szczególny chcemy powierzać wszystkie domy, rodziny oraz 
osoby samotne, które w tym roku odwiedziliśmy podczas kolę-
dy W czwartek zapraszamy czcicieli św. Rity na Mszę św. o 
godz. 1800 oraz na nabożeństwo z ucałowaniem relikwii. W 
sposób szczególny tego wieczora wstawiennictwu św. Rity 
chcemy powierzać wszystkie domy, rodziny oraz osoby samot-
ne, które w tym roku odwiedziliśmy podczas kolędy  

W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, kuria zarzą-
dziła, iż  piątek 23 lutego br. będzie w naszych kościołach i wspólnotach 
Dniem Modlitwy i Postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice 
Konga i w Południowym Sudanie. Włączamy się w to ważne i szlachetne 
przedsięwzięcie, zachęcamy wiernych do duchowej solidarnos ci poprzez 
modlitwę i post z cierpiącymi i ofiarami wojny w tych cięz ko dos wiadczo-
nych krajach. W wyznaczonej przez papiez a intencji pomodlimy się podczas 
piątkowego naboz en stwa Drogi Krzyz owej.  

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na remonty i inwestycje w naszej 
s wiątyni. Za tydzien  kolekta na to tzw. diecezjalna jałmuz na postna na Cari-
tas. A po mszach członkowie zespoło w charytatywnych zbierac  będą na mi-
sje s w. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

I jeszcze zaproszenie: Serdecznie zapraszamy na koncert uwielbienia 
w Starochorzowskim Domu Kultury , kto ry odbędzie się dzis  o godz. 1700. Or-
ganizatorzy pragną w imieniu naszego miasta uwielbiac  Chrystusa w czasie 
postu danego nam przez Kos cio ł, modląc się za miasto, rodziny i młodziez . 
Całos c  poprowadzi zespo ł J.E.G.O Band złoz ony z muzyko w naszej parafii. 
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.  

Głos świętego Antoniego 
18.02. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 1, 12-15)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 I Niedziela Wielkiego Postu 

     Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści 
dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię!"  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii    
 

   Kościół rozpoczynając okres Wielkiego Postu zaprasza również nas na pusty-
nię: Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do ser-
ca (Oz 2, 16). Czterdziestodniowy czas postu stanowi swoiste rekolekcje, które 
przypominają wędrówkę Izraela przez pustynię. Bóg chciał, aby ten czas był 
dla Ludu Wybranego czasem oczyszczenia, pogłębienia więzi, uświadomienia 
sobie szczególnego wybrania, głębszej miłości. Tymczasem okazał się czasem 
odejść, niewierności, szemrania, wątpliwości, niewiary i kuszenia Pana Boga.  
   Pustynia jest miejscem samotności i kuszenia. W czasach biblijnych wierzono 
powszechnie, że demony mają szczególne upodobanie do łaźni, cmentarzy i 
pustyni. Jezus kuszony na pustyni, musiał walczyć z wrogiem na "jego teryto-
rium". Pustynia uświadamia, że pokusa jest nieodłącznym elementem ludzkie-
go życia. Nie był od niej wolny nawet Boży Syn. Pokusa nie jest grzechem. 
Niezdrowe, "chore" poczucie winy sprawia, że czujemy się winni albo odpo-
wiedzialni za nią. Aby pokonać pokusy potrzeba kształtowania wewnętrznej 
wolności i zrozumienia, że jest ona "zewnętrzna" wobec ludzkiej woli. I cho-
ciaż dręczy natarczywością, siłą, nigdy nie jest naszą winą.  
   Jezus odniósł zwycięstwo dzięki mocy Bożej i słowom Pisma świętego (o 
czym wspominają pozostali synoptycy). Nie dyskutował z szatanem, ale odpie-
rał jego pokusy stanowczo, spokojnie i z godnością. Był pewny, silny, odważ-
ny, miał w sobie wewnętrzny pokój, bo całkowicie ufał Ojcu. Wiedział, że ma 
za sobą moc Ojca i Ducha Świętego. W całym swoim życiu nie zmagał się z 
szatanem sam, ale w jedności z Ojcem, w mocy Ducha Świętego.  
   Jak przeżywam czas pustyni? Na czym polega moja największa niewierność 
Bogu, własnemu sumieniu? Jak radzę sobie z pokusami? Czy wierzę we 
wszechmoc Boga i ograniczoność szatana? Jakie miejsce jest "moim rajem", w 
którym doświadczam obecności i miłości Boga?  



 I Niedziela Wielkiego Postu -  18 lutego 2018.  

700 Za parafian.  

900 Za † Janinę Rzepkę na pamiątkę urodzin - od męża, córki z mężem i wnuków.  

1100 
Z okazji 90. urodzin Anny Marcinkowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo. TE DEUM.  

1230 Za †† braci Tadeusza i Stanisława Mierzwów.  

1700 Za † mamę Agnieszkę Sławińską w kolejną r. śm. oraz za † ojca Leona i brata Henryka.  

Poniedziałek 19 lutego 2018. 

700 Za †† Feliksę i Jana Soswów.  

800 Za † męża Herberta, za †† z rodzin Sołtys, Jarecki, Dziekan.  

1800 Za † męża Engelberta, za †† rodziców i teściów.  

Wtorek  20 lutego 2018. 

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

800 
1. Za †† rodziców Józefa i Konstantynę Gorol, pokrewieństwo z obu stron. 
2. Za † Franciszka Kośćca – od chrześniaka Tadeusza Gondka z rodziną z Lipnicy Małej  

1800 
W intencji Andrzeja Tubackiego z okazji 20 rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże błog., opiekę MB dla solenizanta i całej rodziny.  

Środa 21 lutego 2018.  

700 Za † Bogusława Kasprowicza w rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron.  

800 
1. Za †† Nikodema i Wincentynę Chrobocińskich, †† synów Ryszarda, Władysława, 
Daniela, Bogdana, Kazimierza, Ernesta Przełożnego i Zdzisława Bąka. 
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w int. próśb i podziękowań; - 
Za †† Krystynę Lewandowską w 16 r. śm; - Za † Wiesławę Wojaczek - od koleżanek z 
oddziału.  

Czwartek 22 lutego 2018. 

700 
Za †† rodziców Annę i Ignacego Biernaczyków, † brata Zdzisława i męża Tadeusza 
Marcinkowskiego.  

800 
1. Za † Jana Michalika - od Justyny i Łukasza. 
2. Za † Stanisława Blaszczyka.  

1700 
Za † Karola Dudka jako pamiątka urodzin, za † żonę Małgorzatę, zięcia Józefa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  

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

Piątek 23 lutego 2018. 

700 Za † Łucjana Palickiego, za †† rodziców z obu stron, siostrę i brata.  

800 
1. Za † Jana Michalika - od Justyny i Łukasza. 
2. Za † Otto Ludę.  

1800 Za † Alfreda Czypionkę od lokatorów z ul. Krzywej 41.  

Sobota 24 lutego 2018 

700 Za parafian.  

800 
W intencji Marii z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.  

1800 Za † brata Kazimierza, siostrę Janinę, rodziców Natalię i Henryka Zalewskich.  

Nabożeństwa wielkopostne - Gorzkie Żale 
 
   Członkom Bractwa św. Rocha z kościoła Św. Krzyża w Warszawie i ich opiekuno-
wi,  ks. Wawrzyńcowi Stanisławowi Bennikowi CM przypisuje się, bowiem napisanie 
tekstu specjalnego nabożeństwa. Nie wiemy czy ks. Bennik CM ze Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy świętego Wincentego a’ Paulo, jest jedynym autorem tego dzieła, ale na 
pewno wydał je drukiem w lutym 1707 roku pod tytułem „Snopek Myrry z Ogroda Geth-
semańskiego albo żałosne Gorzkie Męki Syna Bożego (…) rozpamiętywanie”. Nazwa  
wzięła się od MIRRY, czyli daru, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku. Dar 
mirry był zapowiedzią męki i śmierci zbawczej Chrystusa.  
   Pierwsze nabożeństwo zostało uroczyście odprawione w pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu – 13 marca 1707 tego roku w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie.  
   To nabożeństwo bardzo szybko zyskało popularność w całej Polsce i otrzymało akcep-
tację Stolicy Apostolskiej. Rozpowszechnili je oczywiście Księża Misjonarze Św. Win-
centego a Paulo, którzy wówczas prowadzili w Polsce ponad 20 z około 30 seminariów 
duchownych w Polsce. Klerycy pokochali to nabożeństwo i po święceniach wprowadzali 
je na swoich parafiach. Nic więc dziwnego, że Gorzkie Żale było znane i śpiewane w 
większości parafii w Polsce. Migrujący za chlebem Polacy, zabrali ze sobą to, co mieli 
najcenniejszego, swoją wiarę, a z nią modlitwy i nabożeństwa. I w ten sposób do dzisiaj 
Gorzkie Żale są śpiewane po całym świecie.  
   Jak podają różne źródła Gorzkie żale nawiązują treścią do tradycji pieśni pasyjnych, 
lamentacji, płaczów…. Ich schemat oparty jest na schemacie Jutrzni z modlitwy brewia-
rzowej. Treść nabożeństwa opiera się na ewangelicznym opisie męki, jednak bardzo wi-
doczny jest wpływ tekstów ze Starego Testamentu, takich jak Psalm 22 oraz Pieśń o 
Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Proroka Izajasza. To na nich zwłaszcza opierają się 
bardzo plastyczne opisy przeżyć torturowanego Jezusa podczas biczowania, upokorzeń, 
jakich doznawał od otaczających Go żołnierzy i tłumu, aż do ukrzyżowania. Od początku 
nabożeństwo Gorzkich Żali miało również bardzo uroczystą oprawę liturgiczną. Zawsze 
jest odprawiane podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, a jego częścią 
jest specjalne kazanie pasyjne.  

II Niedziela Wielkiego Postu - 25 lutego 2018. 

700 Za †† rodziców Helenę i Jerzego Dryndów.  

900 Za † Mariana Wachowiaka - od chrzestnej.  

1100 
Za Dorotę i Stefana Cebulskich z okazji kolejnej rocznicy ślubu, z podziękowaniem Bo-
gu za otrzymane łaski i prośbą o pomoc w pełnieniu Jego woli oraz błogosławieństwo dla 
całej rodziny.  

1230 
Chrzty: Agnieszka Nicieja, Lena Leszczyńska, Piotr  Wiśniewski.     Roczki: Pola 
Prokop.  

1700 Za † męża, ojca i dziadka Wacława w 5 r. śmierci.  


