
Ogłoszenia Parafialne  16.02.2020 r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
 

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, 
kto ry kon czy się I Niedzielą Wielkiego Postu – Niedzielą Trzez wos ci. 
Zachęcamy do podjęcia abstynencji od alkoholu i do dania s wiadectwa 
poprzez wpis do Księgi Trzez wos ci – jest ona wyłoz ona na bocznym 
ołtarzu obok zakrystii. 

 

Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Z całym Kościołem 
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Popielec jest dniem 
wstrzemięźliwości i postu ścisłego. Wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych obowiązuje wszystkich, kto rzy ukon czyli 14 rok z ycia. Post - 
czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich miedzy 
18 a 60 rokiem z ycia. Msze s w. w Ś rodę Popielcową z obrzędem 
posypania gło w popiołem o 700, 900, 1800, oraz zapraszamy na dodatkową 
Mszę s w. o godz. 1930. Zebrana kolekta przeznaczona będzie na 
działalnos c  charytatywną naszej parafii. 

 

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy NASZE WIELKOPOSTNE 
REKOLEKCJE PARAFIALNE, które poprowadzi o. Sławomir Zieliński, 
franciszkanin konwentualny, pełniący posługę Dyrektora Wydziału 
Duszpasterstwa Archidiecezji Lwowskiej. Już dziś zapraszam 
mężczyzna na naukę stanową za tydzień w niedzielę o godz. 1800. 
Kompletny Plan jest dostępny na naszej stronie internetowej 
i w gablotce. 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do uczestnictwa  
w nabożeństwach Wielkiego Postu:  
 
Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki  o godz. 1715;  
Droga Krzyżowa dla dzieci  w czwartki  po Mszy szkolnej;   
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 1615.  

 

Kazania pasyjne w tym roku wygłosi nasz wikary ks. Tadeusz. 
 

W kancelarii i zakrystii można składać tzw. zalecki za naszych 
drogich zmarłych, za kto rych będziemy się modlili podczas naboz en stwa 
Drogi Krzyz owej. Ś więta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi, 
polecajmy więc ich Miłosierdziu Boz emu w tym czasie wielkopostnej 
naszej modlitwy i pokuty. 

 

Naszych chorych parafian z posługą sakramentalną 
odwiedzimy w sobotę 7 marca. 

Głos świętego Antoniego 
23.02.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

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 ktoś uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, 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 miłował swego bliźniego”, 
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują, abyście się stali 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 czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 
  Mt 5, 38-48 

ILE DNI MA WIELKI POST? 
 

Wielki Post rozpoczyna się w Środę 
Popielcową przed I Niedzielą Wielkiego 
Postu i zgodnie z kalendarzem liturgicznym 
trwa do Wielkiego Czwartku. Głównym 
przesłaniem trwającego 40 dni postu jest 
duchowe przygotowanie do godnego 
przeżywania świąt Wielkanocnych. 
Pierwotnie Wielki Post obejmował tylko 

Wielki Piątek i Wielką Sobotę, od III w. poszczono już przez tydzień, a od 
IV wieku na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni został 
przedłużony do obowiązujących do dziś czterdziestu dni. Rozpoczęcie 
Wielkiego Postu w Środę Popielcową wzięło się z potrzeby zachowania 40 
dni pokutnych. Ponieważ niedziele, jako dni świąteczne są wyłączone z 
postu, początek przypada właśnie w Środę Popielcową. Wszystkie niedziele 
Wielkiego Postu mają swoje tradycyjne nazwy i tak pierwsza niedziela to 
Niedziela Wstępna, a ostatnia, szósta niedziela Wielkiego Postu to niedziela 
Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa. 



 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, Leon 

Chrobok. 
2. W intencji Urszuli Ligacz z okazji 80. urodzin jako podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o 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. 

Poniedziałek 24 lutego 2020. 
700

 Za parafian. 

800
 Za † Zygmunta Ratajczaka w 30. dzień po śmierci od lokatorów 

z ul. Karpińskiego 18. 

1800
 Za † Józefa Kota w kolejną rocznicę śmierci. 

Wtorek 25 lutego 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † Aleksandrę Łapicką. 

1800
 1. Za † Dorotę Imiolek w 5. rocznicę śmierci. 

2. Za † Zdzisława Bańdo. 

Środa 26 lutego 2020 ŚRODA POPIELCOWA. 
700

 Za † Georga Kosubka. 

900
 Za †† rodziców Janinę i Aleksandra Kowalczyków, Helenę i Stanisława 

Janików oraz pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 Za †† Eugeniusza i Sabinę Zychowskich. 

1930
 Za parafian. 

Czwartek 27 lutego 2020. 
700

 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za † Stefanię Rurańską w 5. rocznicę śmierci, †† z rodzin Łuczak, Rurański 

i Wichera. 

1700
 1. Za †† żonę Halinę Machowską, syna Sławomira i rodziców z obu stron. 

2. Za †† dziadków Marcelinę i Franciszka Ubyszów. 

Piątek 28 lutego 2020. 
700

 Za † Andrzeja Kalwarę. 

800
 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka urodzin i Marcina Tomczaków oraz 

dziadków Agnieszkę i Walentego Maćkowskich. 

1800
 1. Za †† rodziców Michała i Helenę Bryłkowskich, †† z rodzin 

Bryłkowskich, Budzanów, Torończaków. 
2. Za † Tomasza Szczyrbę. 

CIĄG DALSZY OGŁOSZEŃ DUSZPASTERSKICH 
 
Zapraszamy na tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo. To 

szczego lny czas modlitwy  przed Najs więtszym Śakramentem przez trzy dni po 
Popielcu: w czwartek, w piątek i w sobotę od godz. 1400 do Mszy św. 
wieczornej.  Od godz. 1400 - 1500 Legion Maryi zaprasza w czwartek i piątek 
na prowadzoną przez Legion adorację. 

 

Przypominamy o propozycjach pielgrzymek parafialnych – 
szczego ły w kancelarii i na stronie internetowej parafii.  

 

Ogłoszenia dla Legionu Maryi WIELKOPOSTNY DZIEŃ ŚKUPIENIA 
dla członko w i sympatyko w Legionu Maryi w sobotę 7 marca o godz. 1000 
w kaplicy sio str przy ul. Powstan co w. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. Za 
tydzien  kolekta na Caritas Archidiecezji, to tzw. jałmuz na postna. Bo g Zapłac  za 
kaz dą ofiarę. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , Mały 
Gość, są Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  
Wychodząc z kos cioła moz na za dowolną ofiarą wziąc  Zdrapkę Wielkopostną. 

 

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

Sobota 29 lutego 2020. 
700

 Za †† babcię Kazimierę i dziadka Wilhelma jako pamiątka urodzin. 

800
 Za †† Gerarda i Annę Kubiców w kolejną rocznicę śmierci. 

1800
 Za †† męża Henryka Konieczkę w 3 rocznicę śmierci, rodziców i 

pokrewieństwo z obu stron oraz Krzysztofa Kurzaja w 1 rocznicę śmierci. 

NIEDZIELA 1 marca 2020. 
700

 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz o rozwój duchowy i liczebny wspólnoty. 

900
 Za † Stefanię Stolarek od męża i synów. 

1100
 1. W intencji Danieli i Kazimierza Delochów z okazji kolejnej rocznicy 

urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego, św. Rity 
dla solenizantów i całej rodziny. 

2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 60. urodzin Andrzeja 
Bensza. TE DEUM 


