
Ogłoszenia Parafialne  09.02.2020 r. 

Dziś o godz. 1500 spotkanie Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich.  

 

Zapraszamy dziś o godz. 1630  na nieszpory niedzielne.  
 

Jutro spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. po 
Mszy św. wieczornej. 

 

We wtorek przypada wspomnienie Matki Boże z Lourdes. To 
Światowy Dzień Chorych. Dlatego serdecznie zapraszamy 
wszystkich chorych i starszych wiekiem parafian na Mszę s w w ich 
intencji oraz na spotkanie przy stole we wtorek o godz. 1100 do naszej 
s wiątyni. We wtorek nie będzie Mszy s w. o godz. 800. 

 

W czwartek swoje urodziny przeżywać będzie nasz wikariusz 
ks. Piotr Mroczkowski. Zapraszam na mszę św. w jego intencji  
w czwartek o godz. 1700.  

 

NASZE WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE w tym 
roku przez yjemy zaraz na początku Wielkiego Postu, od I Niedzieli 
Wielkiego Postu tj. od 1 marca. Juz  dzis  zapraszamy do wzięcia udziału w 
tych c wiczeniach duchowych, kto re poprowadzi o. Sławomir Zieliński, 
franciszkanin konwentualny, pełniący posługę Dyrektora Wydziału 
Duszpasterstwa Archidiecezji Lwowskiej. 

 

Nasz Parafia organizuje PIELGRZYMKĘ SZLAKIEM 
PODKARPACKICH SANKTUARIÓW w terminie od 30 marca do 
2 kwietnia 2020 r. Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej 
naszej parafii. 

 

Pojawiła się propozycja pielgrzymki do sanktuariów 
francuskich, od 1 do 8 sierpnia. Szczegóły na naszej stronie 
internetowej i w kancelarii parafialnej. Jes li będzie zainteresowanie to ją 
zorganizujemy. Prosimy więc o w miarę szybkie deklarowanie chęci 
wyjazdu.     

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby archidiecezji. 
Za tydzien  kolekta będzie zbierana przez księz y na pokrycie rachunko w 
naszej parafii za olej opałowy, prąd i gaz. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Na nowo rozpoczęty tydzień wszystkim życzymy Bożego 
Błogosławien stwa.  

Głos świętego Antoniego 
09.02.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 
ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. 

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». Mt 5, 13-16 

 Wymagania Chrystusa 
stawiane Jego wyznawcom zdają 
się na pierwszy rzut oka żądać 
czegoś - co pozornie nawzajem się 
przeciwstawia. Raz bowiem 
nakazują unikać za wszelką cenę 
rozgłosu, kiedy indziej nawołują do 
tego, by nasze czyny zabłysły na 
podobieństwo światła. A więc 
mamy stać się solą ziemi i światłością świata. Chociaż to wezwanie odnosi 
się na pierwszym miejscu do uczniów Chrystusa, specjalnie przez Niego 
wybranych i posłanych, jednak musimy je odnieść także do wszystkich 
wiernych. Nie można natomiast odczytać w tym zachęty do tego, byśmy na 
podobieństwo faryzeuszów i uczonych w Piśmie starali się zwrócić na 
siebie uwagę innych ludzi. Takie postępowanie Chrystus mocno potępił. Z 
drugiej strony chrześcijaninowi nie wolno zrezygnować z dobrego 
postępowania na skutek źle pojętej pokory. Jasną jest rzeczą, że uczeń 
Chrystusa daleko odsuwa od siebie chęć "zabłyśnięcia" przed ludźmi 
dobrymi nawet czynami, nigdy jednak nie rezygnuje z ich wykonywania. 
Owszem, czyni wszystko, by jego życie było zgodne z Ewangelią, a po 
prostu specjalnie nie myśli o tym, że zwróci w ten sposób na siebie uwagę 
innych. A więc to ostatnie nie stanowi dla niego motywu działania. 
 I tak właśnie bez szukania poklasku, bez chęci wyróżniania się, 
chrześcijanin, zapatrzony w Chrystusa - który szedł przez ziemię wszystkim 
dobrze czyniąc - staje się przez swoje życie, w pełni zgodne z Ewangelią, 
"solą ziemi" i "światłem świata". 



NIEDZIELA 9 lutego 2020. 

700
 Za †† rodziców Wincentego i Jadwigę Lendlów. 

900
 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Antoniego i Dariusza Kudełków, 

Genowefę i Piotra Wyderków, Marię i Krzysztofa Szewerów, Helenę, 
Franciszka, Józefa, Sławomira, Stanisława Jurczyków, Czesława Stanka oraz 
Marię Starsiak. 

1100
 W intencji Sławomira Grzegorzaka z ok. 1 urodzin, z podziękowaniem za dar 

życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

1230
 W intencji Czesława i Czesławy Jodziewiczów z okazji 50. rocznicy ślubu 

jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla jubilatów oraz córki i syna 
z  odzinami. TE DEUM 

1700
 Za †† Gertrudę i Józefa Lenartów jako pamiątka urodzin. 

Poniedziałek 10 lutego 2020. 

700
 Za parafian. 

800
 Za †† żonę Urszulę Wieczorek w 16. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, 

brata Jerzego, krewnych z rodzin Kubica, Wieczorek oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1800
 Za †† brata Aleksandra, szwagierkę Katarzynę w 11 rocznicę śmierci, 

rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek 11 lutego 2020 ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH. 

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

1100
 W intencji chorych z okazji Światowego Dnia Chorego. 

1800
 W intencji Ewy Onderki z okazji 50. rocznicy urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
całej rodziny. TE DEUM 

Środa 12 lutego 2020. 

700
 Za parafian. 

800
   

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

próśb i podziękowań; 
- Za †† Janinę i Piotra Bachniuków oraz pokrewieństwo z obu stron. 
- Za † Anielę Zając. 

Czwartek 13 lutego 2020. 

700
 Za †† Urszulę Sikorę jako pamiątka 100 rocznicy urodzin oraz jej rodziców 

Annę i Szczepana Wicharów. 

800
 Za † męża Michała Dudzika na pamiątkę rocznicy urodzin. 

1700
 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Antoniego w intencji 

naszego wikarego ks. Piotra Mroczkowskiego z okazji urodzin. 

Z ORĘDZIA PAPIEŻA 
FRANCISZKA 

NA ŚWIATOWY DZIEŃ 
CHOREGO 2020 r. 

 „ … Drodzy chorzy bracia i 
siostry, wasza choroba stawia was w 
szczególny sposób pośród owych, 
utrudzonych i obciążonych, którzy przyciągają wzrok i serce Jezusa. Stąd wychodzi 
światło, które oświeca wasze chwile ciemności i nadzieja wobec waszego 
zniechęcenia. Jezus zaprasza was, abyście przyszli do Niego: «Przyjdźcie». W Nim 
bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej nocy ciała i ducha, znajdą 
siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią 
i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła. 
 W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca, aby się pokrzepić. Kościół 
chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym jest 
Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, 
wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu. W tym domu 
będziecie mogli spotkać ludzi, którzy, uzdrowieni miłosierdziem Bożym ze swojej 
słabości, będą umieli pomóc wam nieść krzyż, tworząc z własnych ran szczeliny, 
poprzez które ponad swoją chorobą można dostrzec horyzont i otrzymać światło 
i powietrze dla waszego życia. …” 

Piątek 14 lutego 2020. 

700
 W intencji Karola Nawrata z okazji urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. 

800
 Za † Henryka Kiełbasę w 30. dzień po śmierci od lokatorów z ul. Kopernika 

8. 

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

2. Za † Ireneusza Kułagę jako pamiątka urodzin. 

Sobota 15 lutego 2020. 

700
 Za parafian. 

800
 Za †† rodziców Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za † Alicję Kęsicką. 

NIEDZIELA 16 lutego 2020. 

700
 Za †† brata Gintra Luxa w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Pawła i Emmę 

oraz dziadków. 

900
 Za † Danutę Górską w 30. dzień po śmierci. 

1100
 Za † Zdzisława Bańdo - od Małgorzaty i Zbigniewa Pastuszków. 

1230
 W intencji Hanny Olszewskiej w dniu urodzin z podziękowaniem za dar 

życia i odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla solenizantki i jej rodziny. 

1700
 W intencji rodziny Gazdów i Michalczyków z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 


