
Ogłoszenia Parafialne 7.02.2016r. 

 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  

Jutro zapraszamy wszystkich chętnych na Krąg Biblijny o godz. 1900. 

We wtorek Akcja Katolicka po Mszy św. wieczornej zaprasza na modlitwę w inten-

cji chorych, a o 1900 spotkanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej.  

Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Z całym Kościołem rozpoczynamy okres 

Wielkiego Postu. Popielec jest dniem wstrzemięźliwości i postu ścisłego. Wstrzemięźli-

wość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. 

Post czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich miedzy 18 a 60 

rokiem życia. Msze św. w Środę Popielcową z obrzędem posypania głów popiołem 

o 700, 900, 1800, oraz zapraszamy na dodatkową Mszę św. o godz. 1930. Zebrana kolekta 

przeznaczona będzie na działalność charytatywną naszej parafii. 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. 9
00

;   

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  w niedziele  o godz. 1615.  

W kancelarii i zakrystii można składać tzw. zalecki za naszych drogich zmarłych, za 

których będziemy się modlili podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Święta 

i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi, polecajmy więc ich Miłosierdziu Bożemu 

w tym czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

W czwartki Wielkiego Postu o godz. 1830 zapraszamy na nabożeństwa do Miłosier-

dzia Bożego. 

W tym tygodniu przypada Światowy Dzień Chorych. 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 odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę 13 lutego. 

W czwartek Msza św. szkolna o 1700 zapraszamy wszystkie dzieci.  

W piątek o 15.30 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci 

Zapraszamy na tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo. To szczególny czas mo-

dlitwy  przed Najświętszym Sakramentem przez trzy dni: Środę Popielcową,    w 

czwartek, i w piątek od godz. 1400 do Mszy św. wieczornej.  Legion Maryi zaprasza w 

te dni na wspólną adorację od godz. 1400 - 1500.     

Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który kończy się 

Pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu – Niedzielą Trzeźwości. Zachęcamy do podjęcia 

abstynencji od alkoholu i do dania świadectwa poprzez wpis do Księgi Trzeźwości – 

jest ona wyłożona na bocznym ołtarzu obok zakrystii. 

Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne przeżyjemy od niedzieli 13 marca.  

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby archidiecezji. Za tydzień kolekta ma 

charakter diecezjalnej jałmużny postnej. Bóg Zapłać za każdą 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 błogosła-

wieństwa. 

                                                                                                          

                                                                                                     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
7.02. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 5,1-11) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

V Niedziela Zwykła 

   Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a 

On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; 

rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która nale-

żała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z ło-

dzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i 

zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowa-

liśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczy-

nili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli 

więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci pod-

płynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon 

Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 

człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie 

wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebe-

deusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie 

bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawi-

li wszystko i poszli za Nim.  Oto Słowo Pańskie. 

Symbolika czterdziestu dni postu 

Sama liczba 40 oznacza dosyć długi, bliżej nieokreślony okres i może być 

uważana za symbol trwania jednego pokolenia ludzkiego, za symbol ludzkiego 

życia.  Inspiracją do wprowadzenia czterdziestodniowego Wielkiego Postu, tak 

dla Wschodu, jak i Zachodu, był czterdziestodniowy pobyt Pana Jezusa na 

pustkowiu, gdzie Zbawiciel pościł, modlił się i prowadził walkę z szatanem, 

odrzucając jego pokusy.  

Potop w czasach Noego trwał 40 dni. Bóg poprzez potop trwający 40 dni i 

nocy oczyszcza grzeszną ziemię i wyłania z wód potopu nowy świat.  

Mojżesz przez 40 dni rozmawiał z Bogiem na górze Synaj, modlił się przed 

zawarciem przymierza. Post wzywa nas do modlitwy. Prorok Eliasz przez 40 

dni szedł do Bożej góry Horeb, a za pokarm miał chleb i napój dane mu przez 

Boga. Była to zapowiedź Eucharystii, którą spożywamy w drodze do niebie-

skiej ojczyzny. Prorok Jonasz z rozkazu Bożego przez 40 dni głosił koniecz-

ność nawrócenia dla mieszkańców Niniwy, którzy posłuchali go i nawrócili się. 

Nasze nawrócenie jest również, przy pomocy łaski Bożej, możliwe i konieczne.  



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.  

Poniedziałek  8 lutego 2016. 

700 Za † Łucję Grymel w 30. dzień po śmierci.  

800 Za † Łucję w 5. rocznicę śmierci oraz za †† Emanuela, Kamila, †† z rodziny Hajduk, 

Haincel i Jeziorski.  

1800 1. Za † Kazimierza Ledworowskiego w rocznicę śmierci oraz za ††rodziców Stanisławę 

i Bronisława. 

2. Za † męża Edmunda Zajączkowskiego, †† rodziców z obu stron, †† bratową Elżbietę 

i brata Józefa.  

Wtorek 9 lutego 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za †† rodziców Wincen-

tego i Jadwigę, †† dziadków i rodziców chrzestnych z obu stron.  

800 Za † żonę Urszulę Wieczorek w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, † brata 

Jerzego, †† krewnych z rodzin Kubica i Wieczorek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 1. Za †† Gertrudę i Józefa Lenartów na pamiątkę urodzin. 

2. Za † Krystynę Muszyńską od lokatorów z ul. Młodzieżowej 35.  

Środa 10 lutego 2016. 

700 Za † Gertrudę Kozubek.  

900 Za † Krystynę Becher od brata z rodziną.  

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

podziękowań; 

- Za † Stanisławę Pasionek w 30 dzień po śmierci. 

- Za † Halinę Sadowską od lokatorów z ul. Młodzieżowej 39. 

- Za † Bronisławę w 4. rocznicę śmierci.  

- Za †† Danutę i Czesława oraz za †† z rodziny Rusinowskich, Serków i Dębowskich.  

1930 Za † brata Edwarda Lewickiego.  

Czwartek 11 lutego 2016.  

700 Za Parafian.  

1100 W intencji CHORYCH przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes  z ok. Światowego 

dnia Chorego.  

1700 Za † Janinę Bachniuk w kolejną rocznicę śmierci i † męża Piotra.  

Piątek 12 lutego 2016. 

700 Za Parafian.  

800 Za †† brata Jerzego, żonę Kazimierę w rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

1800 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia Agaty Jakubczyk, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. z okazji 18. rocznicy urodzin.    TE DEUM.  

Sobota 13 lutego 2016. 

700 O szczęście wieczne dla † męża Michała jako pamiątka urodzin.  

800 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. S. Faustyny o radość życia wiecznego 

dla śp Zofii i Józefa Wilków, Zofii, Włodzimierza i Emila Piotrowskich oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

1800 Za †† rodziców Wilhelma i Helenę Wajand w kolejną rocznicę śmierci.  

I NIEDZIELA Wielkiego Postu 14 lutego 2016.  

700 Za † Alicję Bychawską.  

900 Za †† Elżbietę i Henryka Guzowskich.  

1100 Za Parafian.  

1230 W intencji Karola Nawrata w dniu urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

1700 O radość wieczną dla †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczek oraz za †† z rodzin 

Iszczek, Dziekan, Woisz, Świerc i Nawrat.  

 Z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2016 
Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym momen-

tem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki mi-

łosierdzia. Poprzez uczynki względem ciała – dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, 

którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki du-

chowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej 

bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków względem ciała i wzglę-

dem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim 

człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik może otrzymać w darze uświadomienie 

sobie, że on sam jest biednym żebrakiem. Na tej drodze  także “pyszniący się”, “władcy”, 

“bogacze”, o których mówi Magnificat, mają możliwość spostrzeżenia, że są niezasłużenie miło-

wani przez Chrystusa Ukrzyżowanego, który umarł i zmartwychwstał również dla nich. Tylko ta 

miłość może zaspokoić pragnienie nieskończonego szczęścia i miłości, które człowiek usiłuje 

osiągnąć, łudząc się, że je znajdzie w kulcie wiedzy, bogactwa i władzy. Jest jednak zawsze nie-

bezpieczeństwo, że coraz szczelniej zamykając się na Chrystusa, który w ubogich i potrzebują-

cych wciąż puka do drzwi ich serc, pyszni, możni i bogaci skażą sami siebie na tę otchłań samot-

ności, którą jest piekło. Dlatego dla nich i dla nas wszystkich na nowo rozbrzmiewają pełne bólu 

słowa Abrahama: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” (Łk 16, 29). Słuchanie 

Słowa i wprowadzanie go w życie przygotowuje nas w najlepszy sposób do świętowania osta-

tecznego zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią Zmartwychwstałego Oblubieńca, Tego który 

pragnie oczyścić swą Oblubienicę, która oczekuje na Jego przybycie.  

Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu! Prośmy o to przez 

macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która jako pierwsza, w obliczu wielkiego Boże-

go miłosierdzia, jakim Bóg Ją darmo obdarował, uniżyła się (por. Łk 1, 48) mówiąc, że jest po-

korną służebnicą Pańską (por. Łk 1, 38).  


