
Ogłoszenia Parafialne 05.03.2023 r. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Parafian na NASZE 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE, które przeżyjemy od 
przyszłej niedzieli.  

Już dziś zapraszamy na nauki ogólne od przyszłej niedziel do 
środy oraz na nauki stanowe – dla mężczyzn w przyszłą niedzielę 
o 1800, dla kobiet w przyszły poniedziałek o 1900.  

Plan rekolekcji  zamieszczony został w Głosie św. Antoniego , na 
naszej stronie intternetowek i w gablotce. Rekolekcje w tym roku 
poprowadzi ks. Damian Copek – proboszcz Parafii Matki Boz ej 
Ro z an cowej w Chropaczowie. 

 
Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach 

Wielkiego Postu:  
Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o godz. 1700;  
Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki po Mszy szkolnej o 1700;   
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  w niedziele  o godz. 1615.  
Kazania pasyjne w tym roku wygłosi ks. Maciej Kus  z parafii 

Najs więtszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym. 
 

Msze św. w tygodniu, w okresie zimowym odprawiamy w krypcie 
naszego kos cioła, nie dotyczy to naboz en stwa Drogi Krzyz owej w piątki 
i Mszy św. wieczornej bezpośrednio po niej.  

W kancelarii i zakrystii oraz mailowo można składać tzw. 
zalecki za naszych drogich zmarłych, za których będziemy się modlili 
podczas naboz en stwa Drogi Krzyz owej.  

 

W piątek o godz. 1600 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego.  
 

Dziś po południu swoje rekolekcje w Brennej kończą 
członkowie naszej Rady Parafialnej.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby naszej 
parafii. W przyszłą niedzielę kolektę zbierac  będą księz a na pokrycie 
rachunko w za prąd, gaz i olej opałowy.  Bo g Zapłac  za kaz dą 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 błogosławien stwa.       
     Szczęść Boże! 

II NIEDZIELA Wielkiego Postu 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich 
na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali 
się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza». 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 
odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz 
i bardzo się zlękli. 

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie 
się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie 
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».  
                 Mt 17, 1-9 

Głos świętego Antoniego 
05.03.2023 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Jesteśmy podobni do Apostołów, 
którzy chodzili za Mistrzem 
i słuchali Jego wspaniałych obietnic 
dotyczących przyszłości. Powoli 
byli przygotowywani przez Mistrza 
na wielkie chwile związane z Jego 
tajemnicą paschalną, do udziału 
w której mieli być dopuszczeni 
wszyscy wierzący w Chrystusa. 
Dlatego chętnie udajemy się dziś 
z Piotrem, Jakubem i Janem na 
górę, aby tutaj być świadkami 

Przemienienia. Wielka to była chwila dla tych trzech wybrańców, bo Mistrz 
chciał im ukazać jakby przedsmak tej chwały, która później miała się stać 
nie tylko jego udziałem, ale także udziałem tych wszystkich, którzy za Nim 
pójdą. Przemienienie na Górze było ukazaniem tej chwały, do której są 
wzywani wszyscy odkupieni. Na to wezwanie trzeba jednak dać pozytywną 
odpowiedź. Wskazuje na nią wyraźnie sam Bóg Ojciec: "Ten jest Syn mój 
umiłowany, Jego słuchajcie".  



06/03/2023 Poniedziałek 

700
 W int syna Kamila z podzięk za dar życia, z prośbą o łaskę wiary i nawrócenie. 

800
 Za † męża Herberta Jareckiego na pamiątkę urodzin. 

1800
 Za †† Michała i Zofię Gąsiorów oraz Andrzeja Surmiaka. 

1800
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

07/03/2023 Wtorek 

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

800
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

1800
 Za † Zygmunta Kamińskiego w 30 dzień po śmierci. 

1800
 Za † męża Czesława Cebulskiego w 6 rocznicę śmierci. 

08/03/2023 Środa 

700
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

800
 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem NMP z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo na dalsze lata życia, łaskę wiary, dary Ducha Świętego 
i opiekę św. Franciszka dla solenizantek Stefanii Witosz, Krystyny 
Sroczyńskiej oraz Marii Piotrowskiej. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Bogdana Grabarza od rodziny Trelak z Jaworza; 
- Za †† rodziców Władysławę i Tadeusza Krzysztofików oraz † brata 
Stanisława; 
- Za †† dziadka Franciszka, teściów Katarzynę i Kazimierza oraz wuja Jana; 

09/03/2023 Czwartek 

700
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

800
 Za † Łucjana Jendralskiego. 

1700
 Za † Kazimierza Wiejaczkę w 1 rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

10/03/2023 Piątek 

700
 Za †† rodzic. Olgę i Stefana Giecków, siostrę Marię i dziadków z obu stron. 

800
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

1800
 W intencji Piotra Morhardta z okazji 18 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

11/03/2023 Sobota 

700
 W intencji Danuty Łamik z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia, 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. 
Antoniego i św. Łukasza. 

800
 Do Bożej Opatrzności w intencji Marii Piotrowskiej i Krystyny Kulik 

z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie na 
dalsze lata życia. 

1800
 Za †† Zygmunta i Martę Gorczyńskich, Annę i Bronisława Knapików oraz 

†† z obu stron. 

12/03/2023 III Niedziela Wielkiego Postu 

700
 W intencji Marianny Brodziak z okazji 87 urodzin z podziękowaniem za dar 

życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, umocnienie wiary, 
miłość do Boga dla solenizantki, wnuczki Anny i jej męża, prawnuczki 
Noemi i prawnuków Aleksandra i Leonarda. 

900
 Za †† Wacława Brylewskiego, Mariana Brylewskiego, Urszulę Kruk 

i Kornelię Smudel. 

1100
 Za †† z rodziny Tracz i Koj a w szczególności za †† rodziców Irenę 

i Jaromira oraz ciocie Wandę Koj-Szerauc. 

1230
 Za †† Kazimierę Gnutek, rodziców Mariannę i Józefa, †† z rodzin Sikorski, 

Piątek i Gnutek. 

1700
 Za †† Janinę Wolną w 1 rocznicę śmierci oraz ojca Piotra w kolejną rocznicę 

śmierci. 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 
„ZBLIŻ SIĘ DO BOGA” 

PARAFIA ŚW. ANTONIEGO 11-15 MARCA 2023  
 

 

SOBOTA  11.03   • 18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 

NIEDZIELA 12.03  • 7.00  – Msza św. z nauką ogólną 
    • 9.00  – Msza św. z nauką ogólną 
    • 11.00 – Msza św. z nauką ogólną 
             • 12.30 – Msza św. z nauką ogólną 
                                                • 16.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 
                                                • 17.00 – Msza św. z nauką ogólną 
    • 18.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn 

 
PONIEDZIAŁEK 13.03  • 8.00, 18.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
              • 10.00 – 11.00 – Rekolekcje dla klas 1-5 SP 
                        • 12.00 – 13.00 – Rekolekcje dla klas 6-8 SP  oraz szkoły średnie 
                         • 19.00 – Nauka stanowa dla kobiet 
 
WTOREK 14.03   • 8.00, 18.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
                     • 10.00 – 11.00 – Rekolekcje dla klas 1-5 SP 
                 • 12.00 – 13.00 – Rekolekcje dla klas 6-8 SP oraz szkoły średnie 
                      • 19.00 – Nauka stanowa dla osób żyjących samotnie. 
 

ŚRODA 15.03   • 8.00, 18.00 – Msza św. z nauką ogólną    
      z błogosławieństwem i odpustem. 
                        • 10.00 – Msza św. dla klas 1-5 SP 
                        • 12.00 –Msza św. dla klas 6-8 SP oraz szkoły średnie 

 

Rekolekcje głosi: ks. Damian Copek  
– proboszcz parafii MB Różańcowej w Chropaczowie  


