
Ogłoszenia Parafialne 06.03.2022 r. 

(Ciąg dalszy ogłoszeń) 
Produkty prosimy przynosić  na probostwo. Parafia zajmie się ićh 

pakowaniem, lićzymy na pomoć ćhętnyćh przy tym zadaniu. 
 Trwa rozeznanie moz liwos ci przyjęcia uchodz co w w domaćh 
wiernyćh. Zebrane dane (imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon, 
adres lokalu, ilos ć  deklarowanyćh oso b do przyjęćia/ilos ć  
pomieszćzen , deklarowany ćzas pobytu ućhodz ćo w, rodzaj budynku 
(dom wolnostojąćy, kamienića, mieszkanie w bloku) nalez y przesłać  
do przyszłej niedzieli  13 marca.  

Relokaćja ućhodz ćo w będzie koordynowana przez Ś ląski Urząd 
Wojewo dzki. Przyjmowanie ućhodz ćo w odbywa się na koszt 
przyjmująćego, kto ry zabezpiećza noćleg, media oraz wyz ywienie. 
Prosimy zatem o rozwaz ne podejmowanie dećyzji według własnyćh 
moz liwos ći finansowyćh. Na naszym probostwie trwają 
przygotowania, by mo ć przyjąć  ućhodz ćo w w pomieszćzeniaćh po 
siostraćh zakonnyćh.  

 

Wszystkićh serdećznie zaćhęćamy do udziału w naboz en stwaćh 
Wielkiego Postu: Droga Krzyz owa dla dorosłyćh w piątki o godz. 1700;  
Droga Krzyz owa dla dzieći w ćzwartki po Mszy szkolnej o 1700;  
Gorzkie Z ale z kazaniem pasyjnym  w niedziele  o godz. 1615.  
W kancelarii i zakrystii oraz mailowo można składać tzw. zalecki 
za naszyćh drogićh zmarłyćh, za kto ryćh będziemy się modlili podćzas 
naboz en stwa Drogi Krzyz owej.  

 

WSZYSTKICH SERDEFCZNIE ZAPRASZAMY Na ROŻANIEC W 
INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE. We wtorek po Mszy św 
wieczornej zapraszamy razem z Odnową d Duchu Św. MODLITWA 
RÓŻAŃCOWA odbędzie się w kościele. 

 

NASZE WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE, 
przeżyjemy od III Niedzieli Wielkiego Postu tj. od 20 marca. 
Poprowadzi o. oblat Maryi Niepokalanej Janusz Śnarski.. 

 

Odwiedziny chorych parafian w sobotę 12 marća. 
 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Caritas Arćhidiećezji, 
to tzw. jałmuz na postna. Za tydzien  kolekta zbierana przez księz y na 
biez ąće potrzeby naszej parafii. W Ś rodę Popielćową zebralis my 
bardzo duz ą ofiarę na Ukrainę – 6 500 zł. Bo g Zapłać  Wasz za dar 
serća.  Na nowo rozpoczęty tydzien , niećh nam wszystkim Bo g udziela 
swego błogosławien stwa.    

I NIEDZIELA Wielkiego Postu 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był 
przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic 
przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy 
diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał 
się chlebem». 

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek”». 

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili 
wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę 
i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu 
zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie 
Twoje». 

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». 

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika 
świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w 
dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, 
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o kamień”». 

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego”». 

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu . 

Głos świętego Antoniego 
06.03.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Ruszyła akcja Paczka dla Ukrainy w odpowiedzi na inwazję 
Rosji na Ukrainę. Śkala kryzysu humanitarnego ros nie z kaz dą 
minutą. Brakuje z ywnos ći, s rodko w higienićznyćh, opatrunko w. 
Kobiety z dzieć mi ćzekająće wiele godzin w kolejće do przejs ćia 
granićznego, nie mają ćo dać  dziećiom do jedzenia. Ideą akćji jest 
tworzenie gotowej paćzki przez polskie rodziny, wspo lnoty 
parafialne, dla rodzin na Ukrainie, bądz  przekazywane na miejsću 
ućhodz ćom z Ukrainy. Paćzkę nalez y przygotować  według 
konkretnej listy 34 produkto w, Prosimy o zakupienie wyłąćznie 
wskazanyćh produkto w, umieszćzenie ićh w kartonowym pudle, 
masa paćzki powinna wynosić  max. 18 kg. Do paćzki dołąćzony 
będzie takz e list napisany po ukrain sku.   



07/03/2022 Poniedziałek 

700
 Za  Franciszka Szirera. 

800
 Za †† rodziców Józefa i Helenę. 

1800
 W int. Barbary, Gabrieli i Jacka z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę MB. 

08/03/2022 Wtorek 

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

800
 Do Opatrzności Bożej za wstaw NMP z prośbą o zdrowie, błog. Boże na 

dalsze lata, łaskę wiary, dary Ducha Świętego i opiekę św. Franciszka w int. 
Stefanii Witosz, Krystyny Sroczyńskiej i Marii Piotrowskiej. 

1800
 1. Za †† rodziców Olgę i Stefana Giecków, siostrę Marię, †† dziadków. 

2. Za † Teresę Wawrziczek oraz †† z rodziny. 
09/03/2022 Środa 

700
 W int. Jakuba Bajno w 18 rocznicę urodzin dziękując Bogu za dar życia, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

800
 Za † Franciszka Szirera. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Jana Żelasko w 3 rocznicę śmierci, †† z rodzin Żelasko, Łukasik, 
Gąsior, Jendryszczyk i Łyszczarz; 
- Za † Genowefę Kamińską od lokatorów z ul. Krzywej 9; 
- Za † Rudolfa Sitko w 2 r. śm., †† z rodzin Sitko, Masny, Zwaka i Hojzler; 
- Za † Zdzisława Johera w 1 rocznicę śmierci. 

10/03/2022 Czwartek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 W intencji Marianny Brodziak z okazji urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, umocnienie 
wiary i miłości do Boga dla solenizantki i wnuczki Anny z rodziną. 

1700
 1. Za † kuzynkę Urszulę Puchalską-Sobiech. 

2. Za † Sonię Kupczyk od rodziny. 
11/03/2022 Piątek 

700
 W intencji Adelajdy Mrugały z okazji 90. urodzin jako podziękowanie za dar 

życia i otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i 
opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. Te Deum. 

800
 W intencji Danuty Łamik z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia, 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 
Bożej, św. Antoniego i św. Łukasza. 

1800
 W int. żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci z ok. święta 

patronalnego św. Józefa. 

12/03/2022 Sobota 

700
 Za †† męża Stanisława  Imiełowskiego  oraz syna Grzegorza. 

800
 Do Bożej Opatrzności w int. Marii Piotrowskiej i Krystyny Kulik z okazji 75. 

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

1800
 Za †† teściów Augusta i Zofię Grosów, Józefa, Stefanię i Adama Grosów, 

Ludwikę i Salomeę Kneszów. 

13/03/2022 II Niedziela Wielkiego Postu 

Nazwa produktu  (kg) 

makaron 0,5 

ryż/kasza 0,8 

cukier 1 

konserwy/puszki mięsne/ 0,9 

herbata (40 torebek) 0,05 

pieczywo chrupkie 0,4 

mleko UHT 2 

zupy Instant 0,28 

owsianki instant 0,12 

orzechy/bakalie 0,4 

batony energetyczne/ 0,16 

paluszki,krakersy 0,2 

dania gotowe o długim 1,6 

kaszki dla dzieci 0,4 

słoiczki dla dzieci 0,5 

soczki dla dzieci (w 0,66 

musy owocowe  0,24 

biszkopty 0,12 

szampon i żel pod prysznic 2 0,5 

papier toaletowy 0,8 

chusteczki higieniczne (wagon) 0,3 

chusteczki nawilżone 0,8 

podpaski 0,04 

mydło w kostce 0,18 

szczoteczki do zębów 0,02 

pasta do zębów 0,1 

żel pod prysznic (zapach 
uniwersalny) 0,5 

szampon (unisex) 0,4 

plastry z opatrunkiem do cięcia 0,04 

woda utleniona 0,2 

grzebień/szczotka do włosów 0,01 

żel antybaktryjny 0,2 

świeca 1,5 

zapałki 0,25 

LISTA PRODUKTÓW POTRZEBNYCH DLA UKRAINY 

 
PRODUKTY 

PRZYNOSIMY NA 
PROBOSTWO 

13/03/2022 II Niedziela Wielkiego Postu 

700
 Za †† rodziców Piotra i Mariannę Pustułków, teściów Ludwika i Julię 

Lipków. †† pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

900
 Za † Stefanię Stolarek w 10. rocznicę śmierci od męża i synów. 

1100
 W intencji Alicji Bogaleckiej  z okazji 9 urodzin jako podziękowanie za dar 

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

1230
 Za † Sonię Kupczyk - od koleżanek i znajomych. 


