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Relikwie św. Ojca Pio - dar miłosierdzia 
 Stolica Apostolska zwróciła się do braci kapucynów z Włoch z prośbą, aby  

z okazji Roku Miłosierdzia przenieść ciało św. Ojca Pio z Pietrelciny do Watykanu. Było 

gorącym pragnieniem Ojca Świętego, aby nienaruszone ciało św. kapucyna przybyło do 

Rzymu. 3 lutego zostało wystawione w rzymskiej bazylice św. Wawrzyńca za Murami. 

Pozostało tam do piątku 5 lutego, skąd przewieziono je do Bazyliki św. Piotra, gdzie po-

zostanie do Środy Popielcowej.  

 Obecność relikwii w Rzymie podczas Jubileuszowego Roku Miłosierdzia będzie 

„ważnym znakiem i wsparciem wszystkich misjonarzy i kapłanów, ponieważ włoski ka-

pucyn był przykładem niestrudzonego i cierpliwego spowiednika, autentycznego świad-

ka Bożego Miłosierdzia”. 

 Jak donosi włoska prasa, pragnieniem papieża jest, aby poprzez ukazanie postaci 

św. Ojca Pio podkreślić znaczenie spowiedzi podczas Roku Miłosierdzia. Jak wiadomo 

Ojciec Pio był wielkim spowiednikiem, a do jego konfesjonału ustawiały się tłumy wier-

nych którzy pragnęli otrzymać Boże przebaczenie z rąk świętego. W tym czasie Ojciec 

Święty ma się spotkać z grupami modlitewnymi Ojca Pio. W 59 krajach istnieje około 

3300 takich grup, z czego najwięcej, bo 2600 we Włoszech. Wiele jest również w Sta-

nach Zjednoczonych, Polsce, Argentynie oraz Irlandii. 

 Ciało Ojca Pio zachowało się do dziś w dobrym stanie. Od 2008 roku modliło się 

przy tych relikwiach, które na co dzień znajdują się w miejscu, gdzie święty posługiwał, 

około 9 milionów pielgrzymów. 

 Ciało kapucyna zostanie wystawione na widok publiczny nie pierwszy raz. Ostat-

nio miało to miejsce w jego sanktuarium w San Giovanni Rotondo w dniach od 24 kwiet-

nia 2008 r. do 23 września 2009 r. Wówczas do tego miejsca pielgrzymowało blisko 10 

milionów ludzi. Wtedy także zdecydowano, że od 1 czerwca 2013 r ciało stygmatyka 

pozostanie na stałej ekspozycji. Święty Ojciec Pio jest jednym z najbardziej popular-

nych świętych Kościoła katolickiego. Należał do zakonu kapucynów i był charyzmatycz-

nym spowiednikiem oraz kierownikiem duchowym. 20 września 1918 r., kiedy modlił się 

przed krzyżem umieszczonym na chórze kościelnym, na jego ciele pojawiły się stygma-

ty. Rany te przez 50 lat pozostawały otwarte i krwawiły, a zanikły dopiero na dzień 

przed śmiercią. Do San Giovanni Rotundo przybywali tłumnie ludzie z wielu krajów. Od-

wiedzały go w klasztorze znane osobistości: rodziny królewskie, mężowie stanu, 



wysocy dostojnicy kościelni, ludzie kultury sztuki. Spotkał się z nim w młodości ks. Karol 

Wojtyła. Późniejszy papież prosił stygmatyka o cud uzdrowienia dla Wandy Półtawskiej, 

a kiedy cud się dokonał, napisał list z podziękowaniem. 

 Ojciec Pio zmarł w opinii świętości w nocy 23 września 1968 r. w wieku 86 lat. 

Jan Paweł II beatyfikował go 2 maja 1999 r. , a kanonizował 16 czerwca 2002 r. 

 W czasie przygotowań do Roku Świętego Miłosierdzia Watykan ogłosił, że poszu-

kuje misjonarzy miłosierdzia. Zostaną oni posłani przez Ojca Świętego do różnych kra-

jów ze specjalną misją przebaczenia. Mają oni być żywym znakiem Ojca przyjmującego 

wszystkich szukających Bożego przebaczenia. 

 Księża zostaną rozesłani przez Papieża w Środę Popielcową. Podkreśla się, że 

mają oni być „przekonującymi głosicielami miłosierdzia i zwiastunami radości przeba-

czenia”. Ojciec Święty w związku z tym da im również władzę odpuszczania grzechów 

zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. 

 W ich misji pozwolą się oni poprowadzić słowom Apostoła: „Bóg poddał wszyst-

kich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”. Wszyscy bowiem, nie 

wyłączając nikogo, wezwani są do przyjęcia tego apelu miłosierdzia. Niech misjonarze 

żyją tym wezwaniem, wiedząc, że mogą utkwić swój wzrok w Jezusie: „miłosiernym i 

wiernym arcykapłanie”. 

 Papież zaapelował również do tych, którzy są daleko od Kościoła: „Dla waszego 

dobra proszę was o zmianę życia. Proszę was w imię Syna Bożego, który, chociaż wal-

czył z grzechem, nigdy nie odrzucał grzesznika. Nie wpadajcie w straszliwą pułapkę 

myślenia, że życie zależy od pieniędzy, i że wobec nich wszystko zostanie pozbawione 

wartości i godności. To jest tylko iluzja. Nie zabierzemy pieniędzy z nami po śmierci. 

Pieniądze nie dają nam prawdziwej radości. Przemoc użyta do zdobycia pieniędzy ocie-

kających krwią nie czyni człowieka ani mocnym, ani nieśmiertelnym” - wzywał i prze-

strzegał, że wszystkich wcześniej lub później, czeka sąd Boży, od którego nikt nie bę-

dzie mógł uciec. 

 

PLAN   ADORACJI   WYNAGRADZAJĄCEJ  11 lutego 

900 Msza św. i wystawienie Przenajświętszego Sakramentu 
adorują wszyscy obecni w kościele 

1000 Zespół Charytatywny  

1100 Czciciele Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego 

1200 Bractwo „Żywego Różańca” 

1300 Emeryci i Renciści 

1400 Matki 

1500 Dzieci szkolne 

1600 Młodzież i mężczyźni 

1800 Zakończenie Adoracji i Msza św. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630. 

• Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o trzeźwość Narodu, który kończy  
1. niedziela Wielkiego Postu czyli Niedziela Trzeźwości. Włączmy tę intencję do na-
szych modlitw.  

• W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie formacyjno - modlitewne dla kandy-
datów do Bierzmowania. 

• We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących 
się do I Komunii św. 

• W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.  

• W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej po-
kuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. Od Środy Popielcowej rozpoczyna się 
czas Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Rozpoczynają się również kwartalne Dni 
Modlitw o ducha pokuty. Zachęcam do odbycia rekolekcji zamkniętych w okresie Wiel-
kiego Postu (plan w gablotce). 

• W czwartek - wspomnienie NMP z Lourdes - obchodzimy XXIV Światowy Dzień Cho-
rego. W Kochłowicach w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes uroczystościom będzie 
przewodniczył Ks. bp Marek Szkudło. Świętowanie rozpocznie się o godz. 17.15 pro-
cesją różańcową z Sanktuarium do kościoła Trójcy Przenajświętszej, gdzie o godz. 
18.00 będzie sprawowana Eucharystia z udzielaniem Sakramentu Namaszczenia 
Chorych i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki. Pa-
miętajmy w swoich modlitwach o chorych oraz o tych, którzy się nimi opiekują.  

• W czwartek odbywać się będzie Adoracja Wynagradzająca zgodnie z planem poda-
nym w gablotce i Informatorze. Znajdźmy czas dla Chrystusa Eucharystycznego. 

• Na pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszam w piątek na godz. 1730.  
Z nabożeństwem Drogi Krzyżowej związany jest Odpust zupełny, Od przyszłej nie-
dzieli o godz. 1630 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

• Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

• Zalecki na czas Drogi Krzyżowej przyjmowane są w Zakrystii oraz w Kancelarii.  

• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
Dlaczego na krzyżach misyjnych wypisywano słowa: „Ratuj duszę swoją” ? 
Ponadto w Gościu: 
- zdaniem lekarzy, pigułki antykoncepcyjne bardzo szkodzą zdrowiu. Czemu nikt nie bije 
na alarm? 
- poradnik dla młodych ojców: chłopcy czytają tak samo chętnie jak dziewczynki, gdy ro-
bią to w domu wspólnie z tatą.  

• Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji. „Bóg za-
płać” za dzisiejsze ofiary na potrzeby naszej parafii. 
 
Parafia św. Antoniego w Chorzowie organizuje w Roku Jubileuszowym (Miłosierdzia) piel-
grzymkę do Włoch. W programie Asyż, Watykanu, Monte Cassino, Monte Sant’angelo, 
San Giovanni Rotondo, Lanciano, Loreto, Padwa, Wenecja. Termin 3-10 kwietnia 2016, 
koszt 2000 zł. Szczegóły na stronie internetowej parafii św. Antoniego. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. od 8 do 14 lutego 2016 r. 

8 II 
Poniedziałek 
Wspomnienie św. 

Hieronima 

g. 1000 

g. 1800 

W kościele: pogrzeb śp. Beatryce Strzępek 

- Wspólna za żyjących (intencje w gablocie) 

 

9 II  

Wtorek 
 

g. 700 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Reginę i Hermana Guziel 

- Za ++ Teresę Szoepy, rodziców, rodzeństwo, szwagrów, 

bratowe, siostrzenicę i bratanka  

10 II 

Środa  

Popielcowa 
Wspomnienie 

św. Scholastyki 

g. 800 

 

g. 1700 

g. 1900 

Msza św. szkolna 

- Za parafian 

- W pewnej intencji 

- Za + Jerzego Holeczko 

11 II 

Czwartek 
Wsp. NMP  

z Lourdes, 

Światowy Dzień  

Chorego 

 

g. 900 

 

 

 

g. 1800 

ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA 

- Za ++ Annę Owedyk w rocznicę śmierci, męża Jana,  

Siostrę Mariettę oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu  

i całodzienna Adoracja  

Zakończenie Adoracji   

- Za + Klausa Giemza w 4. rocznicę śmierci 

12 II 

Piątek 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ Wernera Klopek w dniu urodzin, rodziców, rodzeń-

stwo, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cier-

piące 

Droga krzyżowa 

- W intencji młodzieży 

13 II 

Sobota 
 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Alojzego Mierzwa w dniu urodzin 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem 

za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie 

dla Róży Unger z okazji 100. rocznicy urodzin oraz za  

+ Marcina Fojt w rocznicę śmierci 

14 II 
 

1. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za Jana Bernaś w 4. rocznicę śmierci, rodziców i teściów 

- Za + Urszulę Winszczyk jako 30. dniowa 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

- Za + Teresę Bytomski jako 30. dniowa 


