
Ogłoszenia Parafialne 21.02.2016r. 

 
Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Ża-

le 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. 

  

Zapraszamy na adorację Najświętszego 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.  

Siostry Słuz ebniczki zapraszają dzieci do siebie do klasztoru w 
sobotę od 1400-1630. 

 

Przypominamy, że w ferie zimowe w tygodniu nie ma 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. 

 
W przeddzień kolejnej rocznicy śmierci czcigodnego Sługi 

Boz ego ks. Franciszka Blachnickiego, tj. w piątek 26 lutego o godz. 19 
w krypcie katedry zostanie odprawiona Msza s w. w intencji jego bea-
tyfikacji. Do udziału w Eucharystii zapraszamy wszystkich wiernych, 
szczego lnie członko w parafialnych wspo lnot Ruchu S wiatło-Ż ycie 
oraz kręgo w Domowego Kos cioła.  

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Ża 
tydzien  kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszego kos cio-
ła na pokrycie rachunko w za energię. Dzis  po Mszach zespo ł cha-
rytatywny zbiera ofiary na diecezjalny fundusz misyjny. Bo g Ża-
płac  za kaz dą ofiarę. 

 

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

 

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg 
udziela swego błogosławien stwa.     
                                         Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
21.02. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 9,28b-36) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela Wielkiego Postu  

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się 

lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. 

Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w 

Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ock-

nęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni od-

chodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Posta-

wimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. 

Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osło-

nił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To 

jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się ten głos, 

Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic 

nie oznajmili o tym, co widzieli.  Oto Słowo Pańskie. 

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża 

   Pan ukazał przed wybranymi świadkami swoją chwałę i tę postać ciele-
sną, którą dzielił wspólnie z innymi, rozjaśnił takim blaskiem, że Jego twarz 
stała się podobna do blasku słońca, a szaty dorównywały bieli śniegu. W prze-
mienieniu Chrystusa chodziło głównie o to, aby z serc uczniów usunąć zgorsze-
nie krzyża i by uniżenie dobrowolnie przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych, 
którym została objawiona wspaniałość ukrytej godności. Z nie mniejszą też 
troską podbudowywał Pan swoim przemienieniem nadzieję Kościoła świętego 
w tym celu, by całe ciało Chrystusowe dowiedziało się, jaką zostało obdarowa-
ne mocą przemiany i aby wszystkie jego członki mogły się spodziewać udziału 
w tej chwale, którą wcześniej rozbłysła Głowa. Powiedział już o tym sam Pan, 
gdy mówił o majestacie swojego przyjścia: "Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą 
jak słońce w królestwie Ojca swego". To samo głosi św. Paweł Apostoł: 
"Sądzę, że utrapienia obecnego czasu nie są godne przyszłej chwały, która się 
ma w nas objawić". I znowu: "Umarliście i życie wasze jest ukryte z Chrystu-
sem w Bogu.  Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy razem z Nim 
ukażecie się w chwale".  



I 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 potrzebne łaski.                                                                      TE DEUM.  

Poniedziałek 22 lutego 2016. 

700 Do Bożej Opatrzności z okazji 40. rocznicy urodzin ks. Szymona o Boże błogo-
sławieństwo, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej i potrzebne łaski na 
drodze kapłańskiej.  

1800 Za † Józefa Kota w rocznicę śmierci.  

Wtorek 23 lutego 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † prezesa 
Lucjana Palickiego, †† rodziców z obu stron, †† pracowników Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.  

1800 Za †† rodziców Anielę i Gintera Pieców oraz † syna Janusza.  

Środa 24 lutego 2016. 

700 Za †† rodziców Anielę i Szczepana, męża Edwarda, brata Aleksandra i bratową 
Adelę.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 
próśb i podziękowań; 
- Za † Lucjana Palickiego i †† rodziców z obu stron. 
- Za † Sławomira Mosielskiego w 1. rocznicę śmierci. 
- Za ††  Emilię i Zenona Muchów oraz za †  tatę Adama Jamę.  

Czwartek 25 lutego 2016.  

700 Za † Dorotę Imiolek w 1. rocznicę śmierci.  

1700 Za † Henryka Wardęgę w 1. rocznicę śmierci oraz za †† sąsiadów od lokatorów 
z ul. Gałeczki 13.  

Piątek 26 lutego 2016. 

700 Za † Edwarda Trelę w 30 dzień po śmierci.  

1800 Za † Wacława Pikułę w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny z obu stron.  

Sobota 27 lutego 2016. 
700 Z okazji 80. rocznicy urodzin Renaty Ochmańskiej, do Bożej Opatrzności za 

wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za dar 
życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie         
i opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny, a także o radość życia 
wiecznego dla † męża Alfonsa.                                                 TE DEUM  

1800 Za † Stefanię Rurańską w 1 rocznicę śmierci oraz za ††  z rodziny Łuczak, Ru-
rański i Wichera.  

II NIEDZIELA Wielkiego Postu 28 lutego 2016.  

700 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka urodzin i Marcina Tomczaków i za ††        
z rodziny Maćkowskich.  

900 Za †† rodziców Annę i Gerarda Kubica w kolejną rocznicę śmierci.  

1100 Z okazji 80. rocznicy urodzin Kazimierza Delocha i kolejnej rocznicy urodzin 
Danieli Deloch.                                                                               TE DEUM 

1230 CHRZTY: Topór  Dominik    ROCZKI: Julia Michalik  

1700 Za † syna Romana Skrzydlewskiego, †† rodziców Antoninę i Stanisława Kapi-
czyńskich, †† Elżbietę i Władysława Skrzydlewskich.  

Święty Jan Paweł II o Przemienieniu Jezusa  
 
 
W Przemienieniu nie tylko kontemplujemy tajemnicę Boga, przechodząc ze światło-

ści do światłości (por. Ps 36 [35], 10), lecz zostajemy wezwani do słuchania skierowa-
nego do nas słowa Bożego. Ponad słowem Prawa u Mojżesza i proroctwa u Eliasza roz-
brzmiewa słowo Ojca, odsyłające do głosu Syna, jak przed chwilą przypomniałem. 
Przedstawiając «umiłowanego Syna», Ojciec wzywa, aby Go słuchać (por. Mk 9, 7).  

Komentując scenę Przemienienia, Drugi List św. Piotra wyraźnie podkreśla słowa 
Ojca. Jezus Chrystus «otrzymał (...) od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go 
doszedł od wspaniałego Majestatu: 'To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodo-
banie'. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze 
świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie 
przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a 
gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach» (2 P 1, 17-19).  

Oglądanie i słuchanie, kontemplacja i posłuszeństwo stanowią więc drogi prowa-
dzące nas na świętą górę, na której Trójca Święta objawia się w chwale Syna. 
«Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa, 'który prze-
kształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała' (Flp 3, 21). 
Przypomina nam również, że 'przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bo-
żego' (Dz 14, 22)» (KKK, 556).  

Jak sugeruje duchowość Kościoła Wschodniego, liturgia Przemienienia ukazuje w 
trzech apostołach — Piotrze, Jakubie oraz Janie — ludzką «triadę» kontemplującą Bo-
ską Trójcę. Podobnie jak trzej młodzieńcy w piecu ognistym z Księgi Daniela (3, 51-90) 
liturgia «błogosławi Boga Ojca Stwórcę, wysławia Słowo zstępujące im na pomoc i 
zmieniające ogień w rosę, i wychwala Ducha Świętego, darzącego wszystkich życiem 
przez wieki» (Jutrznia święta Przemienienia).  

My również modlimy się do Chrystusa przemienionego słowami Kanonu św. Jana 
Damasceńskiego: «Uwiodłeś mnie budząc pragnienie Ciebie, o Chryste, i przemieniłeś 
mnie Twą Boską miłością. Spal moje grzechy w ogniu niematerialnym i zechciej napeł-
nić mnie Twą słodyczą, abym przeżywając wielką radość, sławił Twoje objawienia».  


