
Na  świat przyszedł w  Lizbonie jako Ferdynand Bulonne. Był 
rok 1195. Zafascynowany życiem zakonnym mając 15 lub 20 lat 
wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, tam zdobył 
wykształcenie i w 1219 r. został wyświęcony na księdza. Jako mło-
dy kapłan pierwszy raz zetknął się z ubogimi franciszkanami: był 
świadkiem pogrzebu pięciu takich braci, zamordowanych przez 
muzułmanów. Zafascynował się ich stylem życia i regułą oraz za-
marzył o pracy misjonarza w Afryce, pragnąc podobnej śmierci 
męczeńskiej z rąk niewiernych. Odnalazł w Olivanez, przy koście-
le św. Antoniego Pustelnika niewielką wspólnotę franciszkańską 
i  do niej wstąpił. Tam właśnie przyjął zakonne imię Antoniego, 
zrośnięte z nim do dnia dzisiejszego. Wkrótce ruszył na misje do 
Afryki, jednak w trakcie podróży zachorował i musiał zawracać. 
Tak trafił do Włoch. Wkrótce wziął udział w spotkaniu franciszka-
nów z całej Europy, jakie odbywało się w obecności św. Franciszka 
w Asyżu. Kapituła przydzieliła mu nowe miejsce: miał rozpocząć 
życie pustelnika w eremie w prowincji Emilia Romania. 

Kilka lat spędzonych w  odosobnieniu pogłębiły jego życie 
wewnętrzne i obudziły charyzmaty, którymi później posługiwał. 
Pierwszym był dar słowa. Antoni był znakomitym mówcą, ka-
zania którego zawsze słuchały tłumy. Jego sława jako kaznodziei 
szybko stała się tak duża, że liczba jego słuchaczy nie mieściła się 
w kościołach. 
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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Święto św. Cyryla 
i Metodego, piątek: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

2. Zapraszamy na  Modlitwę różańcową w  niedzielę oraz 
Święta po Mszy o godz. 8.30, zaś w dni powszednie o godz. 
17.15 w  intencji ustania pandemii. Zapraszamy dzisiaj 
na godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. Również w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. 

4. W czasie ferii Kancelaria parafialna jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.00-7.30. W sprawach pil-
nych (pogrzeb, posługa do chorego) prosimy o kontakt 
telefoniczny o każdej porze. 

5. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 4, kl. 11 
i  12 za  złożone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. 
Prosimy teraz o to parafian z ul. Mikołajczyka 4, kl. 13 

i 14. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane ofia-
ry na  tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, 
na  tacę on-line oraz na  konto parafialne. Dzisiejsza 
składka przeznaczona jest na cele parafialne (ogrzewa-
nie i  elektryczność). Informujemy Was (szanowni Pa-
rafianie), że opłaty za gaz oraz elektryczność w kościele 
za okres od października 2021 do stycznia br. wyniosły 
24 200 zł. Bóg zapłać za Waszą ofiarność!

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki 
parafialnej. W dzisiejszym numerze artykuł o św. Anto-
nim Padewskim, patronie m.in. rzeczy zgubionych. 

7. Wszystkim Parafianom i  gościom życzymy błogo-
sławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego 
zdrowia, a dzieciom i młodzieży dobrego wypoczynku 
w czasie rozpoczętych ferii.

8. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Ma-
ria Domarska, + Zofia Baran. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
VI Niedziela zwykła – 13.02.2022

ANTONI PADEWSKI –  
święty kaznODzieja i patrOn w szukaniu 

tegO, cO wartO znaleźć
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Niedziela: 13.02
  7.00 1) + Helena Zielińska – od koleżanek i kolegów syna 

Tomasza z Departamentu Zarządzania RPO 
  8.30 1) + Józef Żuk – greg.
  9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – od koleżanek z pracy Beaty
 2) + Zbigniew Stochla – od córki Haliny i wnuków 

(poza parafią)
11.30 1) + Zbigniew Jezierski – od sąsiadów z bloku 10, klatka 

I przy ul. Mikołajczyka
 2) + Genowefa w 33 rocznicę śmierci – od córki
12.45 1) + Edward Błądziński – od kolegi Jana Kiszka z rodziną
 2) + Stanisława, Jan, Tadeusz
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od Ireny Górczanej
Poniedziałek: 14.02
  6.30 1) + Józef Żuk – greg.
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od Marka Górczanego
Wtorek: 15.02
  6.30 1) + Józef Żuk – greg.
18.00 1) + Helena Zielińska – od sąsiadów Jadwigi  

i Henryka Puc 
Środa: 16.02
  6.30 1) + Józef Żuk – greg.
18.00 1) + Helena Zielińska – od wnuczki Pauliny z rodziną
Czwartek: 17.02 
  6.30 1) + Józef Żuk – greg.
 2) + Stefania, Jan, Monika oraz Piotr Depa  

w rocznicę śmierci, Aniela i Franciszek Rykiel
18.00 1) + Helena Zielińska – od wnuczki Pauliny z rodziną
Piątek: 18.02 
  6.30 1) + Józef Żuk – greg. 
18.00 1) + Helena Zielińska – od rodziny Bulka
 2) Dziękczynna za wiele łask Bożych i błogosł., 

za znalezienie pracy, za zdrowie oraz opiekę i obecność 
Boga i Matki Bożej w każdym dniu życia – poza parafią

Sobota: 19.02 
  6.30 1) + Józef Żuk – greg.
18.00 1) + Helena Zielińska – od siostry z rodziną
Niedziela: 20.02
  7.00 1) + Dariusz Mokwa – od Bożeny i Edwarda Turoń
  8.30 1) + Józef Żuk – greg.
  9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – od koleżanek z pracy Beaty
11.30 1) + Edward Błądziński – od szwagra Józefa Bały 

z Hyżnego
12.45 1) + Wiesław Jakubowski – od sąsiadów z klatki
 2) + Paweł – od rodziców i rodziny Piękniewski –  

poza parafią
18.00 1) + Helena Zielińska – od sąsiadów Nowaków 

intencje Mszalne
13– 20.02.2022 r.

Ujawniły się także dary nadprzyrodzone: dar bilokacji, 
wglądu w ludzkie dusze, dar prorokowania i uzdrawiania. 
Gdy generał zakonu, który przejął władzę po  zmarłym 
już św. Franciszku usłyszał o  nich, uczynił go general-
nym kaznodzieją zakonu. Antoni chodził więc od wioski 
do wioski i  nauczał, uzdrawiał, spowiadał. Z  jego nauk 
skorzystał także ówczesny papież Grzegorz IX, który przy 
okazji pobytu Antoniego w Rzymie zaprosił do cyklicz-
nego nauczania. Po kilku latach powierzono mu również 
posadę wykładowcy filozofii na uniwersytecie w Bolonii. 

W  1230 r. podczas podróży powrotnej z  kapituły 
franciszkanów, gdzie zrzekł się urzędu prowincjała, na-
gle zachorował na tzw. wodną puchlinę (choroba pole-
gająca na opuchnięciu jamy brzusznej wraz z gromadze-
niem się płynów, jest objawem różnych chorób narządów 
wewnętrznych). Zatrzymał się wraz z  towarzyszami 
w miejscowości Arcella, niedaleko Padwy, gdzie miesz-
kał. Tam w piątek 13 czerwca 1231 r. oddał ducha. 

Jego pogrzeb zgromadził wielkie tłumy ludzi. Już za ży-
cia bowiem uznawano Antoniego za  świętego. Bardzo 
szybko zaczęły się uzdrowienia, wskrzeszenia i  inne cuda 
wypraszane przy znajdującym się w Padwie grobie francisz-
kanina. Świętym został ogłoszony zaledwie w rok od śmier-
ci. Jego sława bardzo szybko przekroczyła granice Włoch 
i rozlała po całej Europie. Wzywano go nie tylko w przy-
padku chorób i  wielkich nieszczęść, ale też w  drobnych 
sprawach, takich jak zagubienie czegoś wartościowego. 

W podobny sposób zasłynął jako patron znajdowania 
męża lub żony.

Źródło: https://stacja7.pl

MODlitwa O ODzyskanie zgubiOnej rzeczy

Św. Antoni – wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię 
patronem rzeczy zgubionych i skradzionych.

Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi 
w odnalezieniu rzeczy zaginionej, której bezskutecznie szu-
kam. Wspomnij na  to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył 
Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufają-
cych, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi.

Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem 
umarli otrzymywali życie, błądzący dobrą radę, uciśnie-
ni pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, 
więźniowie wolność, podróżujący pewność życia, kalecy 
zdrowie, okradzeni swój majątek, znajdujący się w niebez-
pieczeństwie ocalenie, a  wszyscy cierpiący – pomoc i  po-
ciechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego 
wstawiennictwa u tronu Bożego.

Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jednym z tych, 
którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to, co 
mi skradziono, a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw, 
abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej 
i Twojej chwale. Amen

Źródło: https://stacja7.pl
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