
Ogłoszenia Parafialne 31.01.2016r. 

 

Zapraszamy dziś o godz. 1630  na nieszpory niedzielne. Po raz ostatni 

w miejsce psalmów śpiewać będziemy kolędy.  

We wtorek obchodzimy  Święto Ofiarowania Pańskiego – tradycyjnie 

zwane Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. Odprawimy o godz. 700, 900 i o 

1800. Podczas Mszy św. będą błogosławione świece i gromnice. Ofiarowanie 

Pańskie jest też Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Kolekta zbierana 2 

lutego przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne, mające swoje klasztory 

na terenie naszej archidiecezji. Po wieczornej Mszy św., Odnowa w Duchu 

Świętym zaprasza na uwielbienia przed wystawionym Najświętszym Sakra-

mentem. 

 Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego siostry Służebniczki zapraszają 

na adorację nocną w klasztorze. Rozpoczęcie w czwartek o 1900, zakończenie w 

piątek o 630.  

W środę udzielać będziemy błogosławieństwa św. Błażeja.  

W piątek przypada wspomnienie św. Agaty, podczas Mszy św. będzie 

błogosławiony chleb.  

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i I Sobota nowego miesią-

ca. 

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się 

w czwartek 4 lutego, dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 1700, pod-

czas której zostaną poświęcone świece komunijne.  

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w najbliższy piątek. Począ-

tek mszą św. wieczorną młodzieżową o godz. 1800.  

W tym miesiącu przypada Światowy Dzień Chorych. Dlatego już dziś 

serdecznie zapraszamy wszystkich chorych i starszych wiekiem parafian na 

Mszę św w ich intencji oraz na spotkanie przy stole 11 lutego w czwartek 

o godz. 1100 do naszej świątyni. Tych którzy nie będą mogli przybyć odwiedzi-

my z posługą sakramentalną w sobotę 13 lutego.  

Przypominamy o naszej pielgrzymce do Włoch od 3 do 10 kwietniu. Jest 

nas już ok. 40 osób. Zachęcam serdecznie jeszcze nie zdecydowanych. 

Siostry Służebniczki zapraszają dzieci i młodzież w soboty od 1400 do 1630 

do swojego klasztoru. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby na bieżące rachunki parafii. 

Za tydzień kolekta na potrzeby archidiecezji. Bóg Zapłać za każdą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy numer 

Małego Gościa, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 

Antoniego.  

Na nowo rozpoczęty tydzień, na rozpoczynające się ferie zimowe wszyst-

kim życzymy dobrego wypoczynku i Bożego Błogosławieństwa.   

         

                                                                               Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
31.01. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 4,21-30) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

IV Niedziela Zwykła 

   Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście sły-

szeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, któ-

re płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: 

Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; doko-

najże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafar-

naum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany 

w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za 

czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć mie-

sięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie 

został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowa-

tych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczo-

ny, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 

gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na 

stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak 

przeszedłszy pośród nich oddalił się.  Oto Słowo Pańskie. 

Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego 

   Sylwia Eteria, która jako pielgrzym przybyła do Palestyny, opisuje w 

wieku IV, że z Jerozolimy na Boże Narodzenie udawała się procesja do Betle-

jem z zapalonymi pochodniami. Po nabożeństwie łączyła się z nią procesja z 

Betlejem i razem ze światłem nad ranem udawał się tłum do Jerozolimy, by 

zakończyć nabożeństwo w jednym z kościołów tamtejszych. "Światło ku 

oświeceniu pogan i chwale ludu Twojego Izraelskiego" (słowa Symeona). Śpie-

wa się kantyk Symeona, przeplatany zdaniem, które podaliśmy wyżej. Następu-

je potem procesja z gromnicami zapalonymi. Antyfonę: "Przyozdób Syjo-

nie" (Adorna thalamum), którą się śpiewa w czasie procesji, ułożył biskup Ko-

smas z Majumy (+ 749), brat św. Jana Damasceńskiego. Z tych pięknych mo-

dlitw wynika, że Kościół upatruje w gromnicy: samego Chrystusa Pana, które-

go Symeon nazwał światłem ku oświeceniu pogan i ku chwale narodu wybra-

nego, oznacza także światło łaski Bożej w duszy chrześcijanina, które ma roz-

praszać mroki grzechu; oznacza także błogosławieństwo Boże we wszystkich 

potrzebach duszy i ciała.  



IV NIEDZIELA Zwykła 31 stycznia 2016.   

  700 Za † Ewę Kurasz od lokatorów z ul. Urbanowicza 16.  

 900 Za † Mariana Ruth w 35. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Kolarczyk, Sokołowski, 

Sławiński i Emerling oraz za †† lokatorów z ul. Młodzieżowej 1.  

1100 1. Za †† Ernę Waluszek i Krzysztofa Zuber z okazji kolejnej rocznicy śmierci oraz za †† 

z rodziny. 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Filipa  z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

Świętego, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej. Te Deum.  

1230 CHRZTY: Szymon Jurczenia, Lena Gęsikowska, Milena Brudek  

ROCZKI: Maciej Gurbiel, Albert Wostal, Agata Goździelewska, Maria Popczyk.  

1700 1. Za † Franciszka Kukowkę w 20. r. śmierci. 

2. O radość wieczną w niebie dla † Gizeli Przybytek.  

Poniedziałek  1 lutego 2016. 

700 Za † Jerzego Wosza, †† rodziców Jadwigę i Józefa Woszów oraz † Józefa Wyleżoł.  

800 Za † Henryka Ostrowskiego.  

1800 Za † męża Sylwestra w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron.  

Wtorek 2 lutego 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † męża Antoniego, 

siostrę Helenę w rocznicę śmierci, córkę Janinę, rodziców Andrzeja i Władysławę, sio-

stry Stanisławę i Władysławę, Edmunda Zdynia, Marię Sroczyńską, ks. Dariusza i dusze 

w czyśćcu cierpiące.  

800 Za † męża Henryka Lipkę w 20. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.  

1800 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów oraz braci Tadeusza i Stanisława.  

Środa 3 lutego 2016. 

700 Za †† rodziców Helenę i Jerzego.  

800 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla rodzin Magie-

ra i Jodłowski.  

1800 Msza św. zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań; 

- Za † Helenę Kuchtę w 1. rocznicę śmierci.  

Czwartek 4 lutego 2016.  

700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za naszych kleryków.  

800 Za † Zofię w rocznicę śmierci, † Romana Łamika jako pamiątka urodzin.  

1700 Za † Julię Hałgas w 1. rocznicę śmierci.  

Piątek 5 lutego 2016. 

700 Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii.  

800 O potrzebne łaski dla rodziny Jana i Janiny oraz o radość życia wiecznego dla †† z obu 

stron.  

1800 Za † Józefa Lenarta na pamiątkę urodzin.  

Sobota 6 lutego 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin mamy Doroty o Boże błogosławieństwo, zdrowie 

i potrzebne łaski – intencja od dzieci  

800 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli.  

1800 1. W pewnej intencji. 

2. Za † Stanisławę Kałmuk w 30 dzień po śmierci od córki Heleny z synami.  

V NIEDZIELA Zwykła 7 lutego 2016.  

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

bractwa NSPJ.    

900 Za † Krystynę Becher oraz wszystkich †† lokatorów z ul. Urbanowicza 14 od sąsiadów.  

1100 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka, Józefa Jurczyk, Marię i 

Krzysztofa Szewera, Antoniego, Dariusza Kudełko, Czesława Stanka, Marię Starsiak i 

Rafała Godulę.  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Anny i Edwarda Orłowskich z okazji 50 rocznicy ślubu 

oraz w kolejną rocznicę urodzin Edwarda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla całej rodziny . 

1700 Za † męża Zygmunta Czarnego i jego rodziców oraz za †† Zofię i Jana.  

 

Dzieła miłosierdzia  
 

 Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej mi-

łości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż odnawiającym się cu-

dem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając 

nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia 

względem ciała i duszy. Przypominają nam one o tym, że nasza wiara wyraża się w 

konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w po-

trzebach jego ciała i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni: karmienie, nawie-

dzanie, pocieszanie, pouczanie. Dlatego życzyłem sobie, „aby chrześcijanie zastanowili 

się podczas Jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy. Będzie to 

sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a 

także na wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani 

przez Boże miłosierdzie” (Misericordiae Vultus, 15). Bowiem to w człowieku ubogim i 

potrzebującym ciało Chrystusa „staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych, 

ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach..., abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć 

i troskliwie Mu pomóc” (tamże). Niebywała i skandaliczna tajemnica przedłużającego 

się w dziejach cierpienia Niewinnego Baranka, krzaku gorejącego bezinteresowną miło-

ścią, przed którym można tylko, jak Mojżesz, zdjąć z nóg sandały (por. Wj 3, 5); a jesz-

cze bardziej, gdy ubogim jest brat lub siostra w Chrystusie cierpiący z powodu swojej 

wiary.  

 

                                  (fragment orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2016.) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

