
Ogłoszenia Parafialne 19.02.2017r. 

Zapraszamy na niedzielne nieszpory dzis  o godz. 1630.  Jutro o godz. 1900  spo-
tkanie Kręgu Biblijnego. We wtorek po Mszy św. wieczornej Odnowa w Duchu 
Św. zaprasza na wspo lną modlitwę uwielbienia przed Najs więtszym Sakramentem. 
Pozostałe okazje do adoracji – czwartek o godz. 1530, piątek o 2000 dla zapracowa-
nych i w sobotę od 1700.  

W środę 22 dzień miesiąca - zapraszamy czcicieli św. Rity do wspólnej mo-
dlitwy na Mszę św. o godz. 1800 w ich intencji, oraz na nabożeństwo z ucałowa-
niem relikwii. Pros by i podziękowania do s w. Rity prosimy składac  tam, gdzie 
pros by do Matki Boz ej Nieustającej Pomocy. Moz na je złoz yc  ro wniez  w zakrystii, 
kancelarii lub przesłac  mailowo.  Siostry Służebniczki zapraszają do klasztoru 
dzieci i młodziez  w sobotę od 1400 do 1630. Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na 
archidiecezję, za tydzien  kolekta na potrzeby naszej parafii na biez ące rachunki. Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę.  Nasza Parafia organizuje wyjazd do teatru Ziemi Cieszyń-

skiej na MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ. Na scenie odbywa się coś więcej niż teatr – 

odbywa się artystyczne spotkanie z największą tajemnicą wiary, tajemnicą naszego zba-

wienia. Aktorzy, czyli zespół teatralny parafii św. Elżbiety w Cieszynie, prowadzą nas 

ścieżkami wydarzeń z historii zbawczej, począwszy od sceny zawarcia Przymierza na 

Synaju, aż do chwili Zmartwychwstania. 

Wszystko odbywa się w zgodzie z przekazem Ewangelii - nie ma tu miejsca na fanta-

zję, fikcję, swobodne komponowanie scen. Uwagę widza przykuwają monumentalne 

rozwiązania scenograficzne, starannie dopracowane układy sceniczne, kostiumy i orygi-

nalne rekwizyty przywiezione z Ziemi Świętej. Istotnym walorem przedstawienia jest 

muzyka Wojciecha Kilara. Mówiąc tu o dopracowanej formie przedstawienia trzeba jed-

nak zastrzec, że dla twórców cieszyńskiego Misterium nie jest ona celem pracy, a jedynie 

narzędziem podstawowego działania: przybliżania prawdy Ewangelii. 

Ważne i wyjątkowe jest, że od 21 lat stają na scenie nie tyle jako aktorzy, ile raczej 

jako świadkowie potwierdzający obecność Chrystusa w ich życiu. Wyjazd 3 kwietnia na 

godz. 1700, koszt 35 zł. Zapisy w niedziele po Mszach w zakrystii lub w tygodniu w kan-

celarii parafialnej.   

Zgodnie z wolą naszego Arcybiskupa Parafia nasza przystąpiła do programu 

Caritas Polska - RODZINA RODZINIE. Mamy przez 6 miesięcy pod opieką rodzinę 

Tonyego George Shahraban’a (ma 44 lata, mieszka w Aleppo wraz z żoną Brejet Mar-

dine lat 37 oraz synem Georgiem 10 lat, to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i 

bez pracy. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują 

również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym 

wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w 

związku z przedłużającą się wojną). Kwota jaką parafia musi nazbierać to 510 zł mie-

sięcznie. Dlatego 5 marca po mszach św. członkowie Akcji Katolickiej i Parafialnego 

Zespołu Caritas będą przeprowadzali zbiórkę na ten cel po Mszach św.  

Przypominamy o pielgrzymkach - Ziemia Święta w kwietniu (jest jeszcze kil-
ka wolnych miejsc) i do Fatimy w sierpniu (z parafią z Lubomi - informacje w ga-
blotce i u ks. Bartka). W tym roku od 8 do 16 maja zaplanowano II edycję archi-
diecezjalnej pielgrzymki osób chorych, niepełnosprawnych i ich ro-
dzin do Lourdes. Szczegóły w kancelarii parafialnej.  

Na nowo rozpoczęty tydzien , wszystkim z yczymy Boz ego Błogosławien stwa. 
  

     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
19.02. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 5, 38-48) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

VII Niedziela  Zwykła 

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za 

oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli 

cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować 

się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 

tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od 

tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz mi-

łował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam 

powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 

prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ 

On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 

deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, 

którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czy-

nią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż 

i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Oj-

ciec wasz niebieski.  Oto Słowo Pańskie. 

Miłość do nieprzyjaciół 
    Wyraźny nakaz miłości nieprzyjaciół i jasne stwierdzenie, że chodzi tu o coś ponad 

przeciętność. Uczeń Chrystusa musi się spośród innych wyróżniać miłością nieprzyja-

ciół. O co w tym przykazaniu Chrystusowi chodzi? Czy chodzi o nieprzyjaciela, nasze-

go wroga, czy chodzi o nas? Chrystusowi zawsze chodzi o ucznia, o bogactwo jego 

serca, o to, aby w tym sercu nie powstała nienawiść. Nasze serce musi być wypełnione 

miłością i w ten sposób podobne do serca Ojca niebieskiego. W przykazaniu miłości 

nieprzyjaciół idzie zatem o naszą własną doskonałość, abyśmy byli dziećmi godnymi 

Ojca niebieskiego. Równocześnie Chrystus podaje sposób realizacji tego trudnego przy-

kazania. I jak odnośnie do przykazania miłości bliźniego w pięknej przypowieści o mi-

łosiernym Samarytaninie ukazał, jak należy tę miłość praktykować, że trzeba podejść, 

pochylić się, opatrzyć rany, pielęgnować, zapłacić, przywrócić człowieka do pełnej 

sprawności, tak samo jest tu. Chrystus podaje trzy sposoby realizacji miłości nieprzyja-

ciół.  

   Pierwszy: Módlcie się za tych, którzy was przesiadują. To jest minimum. Żaden ka-

płan nie może w imieniu Boga udzielić rozgrzeszenia temu, kto czuje niechęć lub niena-

wiść do drugie- go człowieka, jeśli nie usłyszy, że wyznający grzech modli się za swego 

wroga. Ta modlitwa za nieprzyjaciela jest znakiem przebaczenia.  

   Drugi sposób i drugi stopień: Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. A więc, 

jeśli ktoś wychodzi do mnie z karabinem, ja muszę wyjść do niego z chlebem.  

   Trzeci, niezwykle trudny sposób, to nie odpowiadać ciosem na cios.  



VII Niedziela Zwykła - 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 Opatrzności Bożej w intencji Andrzeja Tubackiego z okazji 19. rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Mastki Bożej. 

2. Za † Władysławę i †† z rodziny Krzysztofików, Miedzaków, Mamerskich i 

Niewadzich.  

1230 

Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy Głusińskiej z ok.i 50. r.  urodzin z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 

opiekę Matki Bożej na dalsze lata.                                              TE DEUM  

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

Poniedziałek 20 lutego 2017. 

700 W intencji Parafian. 

800 Za † Krystiana Ganzerę w 30. dzień po śmierci.  

1800 Za †† mamę Agnieszkę Sławińską w kolejną r. śmierci, ojca Leona i brata Hen-

ryka.  

Wtorek  21 lutego 2017. 

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

 Za †† Marcina Szubę i Patryka Wilka.  

1800 Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny Stępień z okazji 90. rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Antoniego na dalsze lata dla 

solenizantki i dzieci z rodzinami.                                               TE DEUM.  

Środa 22 lutego 2017.  

700 Za †† Norberta i Jana Cichoniów.  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji Gabrieli Biadacz z okazji 50. rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 

opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny oraz o szczęśliwe rozwiąza-

nie dla córki Weroniki.                                                                TE DEUM  

1800 1. Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji czcicieli, próśb i podziękowań. 

2. Za † Krystynę Lewandowską w 15. rocznicę śmierci.  

Czwartek 23 lutego 2017.  

700 Za †† Lucjana Palickiego w 13. rocznicę śmierci i rodziców z obu stron.  

800 Za † Anielę Błaszczyk oraz †† lokatorów z ul. Astrów 12.  

1700 Za †† Karola Dudek w rccz. urodzin, jego żonę Małgorzatę i zięcia Józefa.  

Piątek 24 lutego 2017. 

700 Za Parafian.  

800 Za † Łucję Mateję w 30. dzień po śmierci.  

1800 Za †† Janusza, Anielę i Gintera Pieców.  

     

Święto Katedry Świętego Piotra 

 
   Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, 

wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. To święto – rozszerzone na cały 

Kościół – przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Po refor-

mie kalendarza liturgicznego obydwa święta połączono w jedno i obchodzi się je jako 

Święto Katedry św. Piotra. W tym dniu Kościół modli się, aby: (…) pośród zamętu 

świata nasza wiara pozostała nienaruszona.  

   Po grecku słowo kathédra i po łacinie cathedra oznacza „krzesło”. Zazwyczaj z takie-

go honorowego miejsca biskup pouczał wiernych. Ojcowie Kościoła używali tego sym-

bolu do wyrażenia władzy biskupiej. Szczególnie zaś odnosili go do rzymskiej stolicy 

św. Piotra. W III w. św. Cyprian napisał w jednym ze swoich listów: Piotrowi daje się 

pierwszeństwo, ażeby ukazywał, czym jest Kościół Chrystusa, oraz Katedrę, czyli wła-

dzę nauczania i kierowania. I w celu podkreślenia znaczenia jedności dodał: Bóg jest 

jeden, jeden jest Pan, jeden Kościół i jedna Katedra założona przez Jezusa (List 43,5).  

   W miejscu śmierci męczeńskiej św. Piotra – z rozkazu cesarza Konstantyna Wielkie-

go – postawiono olbrzymią pięcionawową bazylikę, której budowę rozpoczęto w roku 

324, a ukończono w 349 r. Przetrwała ona ponad tysiąc lat. Obecna Bazylika św. Piotra 

powstała na miejscu rozebranej pierwotnej bazyliki, a jej budowę rozpoczęto na polece-

nie papieża Juliusza II w 1506 r. Konsekrował ją papież Urban VIII dnia 18 listopada 

1626 r.  

Sobota 25 lutego 2017. 

700 Za † Gerarda Kubicę w rocznicę śmierci.  

800 Za † Dorotę Imiolek w 2. rocznicę śmierci.  

1800 Za †† Bogusława Kasprowicza w rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron.  

VIII Niedziela Zwykła - 26 lutego 2017. 

700 W intencji Parafian.  

900 Za †† rodziców Janinę i Jana Kurpasków w rocznicę śmierci oraz wujka Fran-

ciszka w 1. rocznicę śmierci.  

1100 Bogu Trójjedynemu jako uwielbienie i dziękczynienie za dar życia i łaskę wiary 

z okazji 70. rocznicy urodzin Wandy Seremak, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.  TE DEUM  

1230 CHRZTY: Aaron Palasek, Bartosz Adamczyk, Rafał Czerwiński, Emilia Szałast  

ROCZKI: Wojciech Madej, Nikodem Polok.  

1700 Ku czci Ducha Świętego z podziękowaniem za łaski udzielane Janowi, Michało-

wi i Kamilowi z żoną i córeczką, z prośbą o dalszą opiekę Bożą.  


