
Ogłoszenia Parafialne 26.02.2017r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
Jutro zapraszamy wszystkich chętnych na Krąg Biblijny o godz. 1900. 
Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który kończy 

się Pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu – Niedzielą Trzez wos ci. Zachęcamy do pod-
jęcia abstynencji od alkoholu i do dania s wiadectwa poprzez wpis do Księgi Trzez -
wości – jest ona wyłoz ona na bocznym ołtarzu obok zakrystii. 

Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Z całym Kościołem rozpoczynamy 
okres Wielkiego Postu. Popielec jest dniem wstrzemięz liwos ci i postu s cisłego. 
Wstrzemięz liwos c  od pokarmo w 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 pa-
rafii. 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego 
Postu:  
Droga Krzyżowa dla dorosłych  w piątki  o godz. 1715;  
Droga Krzyżowa dla dzieci   w soboty  o  godz. 900;   
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  w niedziele  o godz. 1600.  

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. 
Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi, polecajmy więc ich Miłosierdziu 
Boz emu w tym czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

W czwartek Msza św. szkolna o 1700 zapraszamy wszystkie dzieci. Dzieciom 
przygotowującym się do I Komunii s w. zostaną pobłogosławione modlitewniki. Po 
Mszy spotkanie z rodzicami. 

Zapraszamy na tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo. To szczególny czas 
modlitwy  przed Najs więtszym Śakramentem przez trzy dni: Ś rodę Popielcową,        
w czwartek, i w piątek od godz. 1400 do Mszy s w. wieczornej.  Legion Maryi zaprasza 
w te dni na wspo lną adorację od godz. 1400 - 1500.   Siostry Służebniczki zaprasza-
ją do klasztoru dzieci i młodziez  w sobotę od 1400 do 1630. 

Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne przeżyjemy od niedzieli 19 mar-
ca, a poprowadzi je ks. Wojciech Ignasiak. Juz  dzis  serdecznie zapraszamy. 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc  na organizowany przez naszą parafię wyjazd 
na MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ do teatru w Cieszynie.  Wyjazd 3 kwietnia na godz. 
1700, koszt 35 zł. Zapisy w niedziele po Mszach w zakrystii lub w tygodniu w kancelarii 

parafialnej. Od 2 marca Akcja Katolicka wznawia działalność Klubu Pomocy 
Koleżeńskiej przy naszej parafii. Śpotkania odbywać się co czwartek o godz. 
1600. Śzczego ły działalnos ci Klubu w Głosie s w. Antoniego i na naszej stronie inter-
netowej.    

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. Za tydzień 
kolekta zbierac  będzie ks. proboszcz Dariusz Kreihs na budowę  kos cioła w Niedob-
czycach, a po Mszach s w. członkowie Akcji Katolickiej i Parafialnego Zespołu Caritas 
będą przeprowadzą zbio rkę na pomoc syryjskiej rodzinie, kto rą nasza parafia się 
opiekuje. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. Polecamy prasę religijną: Gość Niedzielny, Mały 
Gość, są Misyjne Drogi; nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  Na nowo roz-
poczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.

Głos świętego Antoniego 
26.02. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 6, 24-34 ) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

VIII Niedziela  Zwykła 

   Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a 
drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie 
się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się 
macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż 
odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają 
do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi 
niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do 
wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie 
się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet 
Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli 
więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc 
zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się 
przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz nie-
bieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o króle-
stwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie 
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć 
się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz 
   Nie jesteśmy w stanie wyliczyć wszystkiego, co w życiu prywatnym i pu-
blicznym tak często wywołuje w nas smutek, strach, lęk. I chociaż wiemy, że 
jesteśmy dla Boga ważniejsi niż wspomniane w Ewangelii ptaki, że w oczach 
Ojca piękniejsi jesteśmy niż lilie, to ciągle się martwimy i narzekamy na swoje 
życie, a troska o jego jakość staje się wręcz obsesyjnie zawężona do troski o 
jego materialną stronę. Dlatego Jezus upomina: "nie troszczcie się zbytnio o 
swoje życie" i zachęca: "starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego spra-
wiedliwość, a wszystko będzie wam dane". Ostatecznie zapewnia: "przecież 
Ojciec wasz niebieski wie, czego wam trzeba". Prorok Izajasz ujął to bardzo 
obrazowo, przypominając słowa jedynego Boga, który na skargę zalęknionego 
swego ludu odpowiada: "Nawet gdyby niewiasta zapomniała o swym niemow-
lęciu, ta która kocha syna swego łona, Ja nie zapomnę o tobie".  
   Bóg nie zapomina o swoich dzieciach! Tak wiele w naszym codziennym 
życiu dowodów na Bożą Opatrzność, ale my niestety ciągle jeszcze jesteśmy 
zbyt skupieni na sobie, by to zauważyć.  



VIII Niedziela Zwykła - 26 lutego 2017. 

700 Za Parafian.  

900 
Za †† rodziców Janinę i Jana Kurpasków w rocznicę śmierci oraz wujka Franciszka 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 błogosławieństwo, zdrowie, opie-
kę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.                                      TE DEUM  

1230 
CHRZTY: Bar tosz Adamczyk, Rafał Czerwiński, Emilia Szałast;  
ROCZKI: Wojciech Madej, Nikodem Polok.  

1700 
Ku czci Ducha Świętego z podziękowaniem za łaski udzielane Janowi, Michałowi i Ka-
milowi z żoną i córeczką, z prośbą o dalszą opiekę Bożą.  

Poniedziałek 27 lutego 2017. 

700 Za †† Aleksandra i Annę Ostrowskich.  

800 Za † Wacława Pikułę oraz †† z rodziny z obu stron.  

1800 Do Opatrzności Bożej z okazji 75. rocznicy urodzin Danieli Deloch i męża Kazimierza w 
kolejną rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Rity.            TE DEUM  

Wtorek  28 lutego 2017. 

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

800 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka urodzin i Marcina Tomczaków oraz †† dziadków 
Agnieszkę i Walentego Maćkowskich.  

1800 Za †† Helenę i Michała w rocznicę śmierci, †† Stanisława, Jana, Antoniego Bryłkow-
skich oraz †† z rodziny Bryłkowskich, Budzanów, Byków i Torończaków.  

Środa Popielcowa 1 marca 2017.  

700 Za †† rodziców Janinę i Aleksandra Kowalczyków, Helenę i Stanisława Janików i pokre-
wieństwo z obu stron.  

900 Za † mamę Barbarę Szymkowiak w 1. rocznicę śmierci i † tatę Stefana w 8. rocznicę 
śmierci.  

1800 Za †† rodziców Reginę i Hieronima Korytowskich.  

1930 Za †† rodziców Jana i Matyldę Przybytków jako pamiątka urodzin.  

Czwartek 2 marca 2017.  

700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-
płaństwa.  

800 Za † mamę Marię Wieczorek na pamiątkę urodzin i w 2. rocznicę śmierci.  

1700 1. Za † Ireneusza Dembskiego na pamiątkę urodzin. 
2. Za † ojca Jana Wójcika.  

Piątek 3 marca 2017. 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodzi-
ny naszej parafii.  

800 Za †† rodziców Annę i Pawła Hamerlów, Juliannę i Józefa Rabiegów, Janinę i Stefana 
Wełpów i Emila Leśnika.  

1800 1. Za † Szczepana Wojewnika w 1. rocznicę śmierci. 
2. Za † brata Brunona Pierchałę w 1. rocznicę śmierci i †† rodziców.  

Komunikat 
 
   Już od 2 marca br. Akcja Katolicka wznawia działalność Klubu Pomocy Kole-
żeńskiej przy naszej Parafii.  
   Do Klubu zaprasza się nie tylko osoby bezrobotne, ale też tych, którzy boryka-
ją się na co dzień z różnymi, czasami trudnymi dla nich problemami wynikają-
cymi z codziennego życia. 
   W Klubie można uzyskać poradę, niezbędną informację, a także odreagować 
swoje emocje, odprężyć się, przełamać izolację, nabrać wiary we własne siły      
i możliwości. 
   Spotkaniom towarzyszy życzliwa atmosfera, można tam spotkać dobrych, bu-
dzących zaufanie rozmówców, gdzie przy filiżance kawy lub herbaty można 
opowiadać o swoich problemach. 
   Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek tygodnia o godz. 16.00. Koń-
czą się modlitwą i dobrym słowem. 
 
                                                                                                    Zapraszamy 

Sobota 4 marca 2017. 

700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i †† człon-
ków Żywego Różańca.  

800 Za †† Tadeusza Majkę i jego rodziców.  

1800 Za † żonę Kazimierę Gnutek w 10. rocznicę śmierci i †† z rodziny Sikorski, Piątek i 
Gnutek.  

I Niedziela Wielkiego Postu - 5 marca 2017. 

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania do Arcy-
bractwa NSPJ.  

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Jana Łamika z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar 
życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla solenizanta i 
całej rodziny.  

1100 Za †† syna Romana Skrzydlewskiego, rodziców Antoninę i Stanisława Kapiczyńskich, 
Elżbietę i Władysława Skrzydlewskich.  

1230 Za † brata Waldemara Wysockiego w 5. rocznicę śmierci.  

1700 Z podziękowaniem za dar życia, z prośba o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej, życzliwość ludzką z okazji urodzin Adama Dołęgowskiego.  


