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 Trwa rozeznanie możliwości przyjęcia uchodźców 
w domach wiernych. Chętnych prosimy o kontakt z kancelarią 
parafialną. Na naszym probostwie od czwartku gos cimy 
os mioosobową rodzinę z Charkowa. Wszystko jest moz liwe dzięki 
Waszej serdecznej pomocy. Zbierane ofiary na Ukrainę, przeznaczamy 
na potrzeby naszych gos ci oraz wysyłamy przez Caritas na Ukrainę. 
Bo g Zapłac  za kaz de dobro.  

 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału 
w naboz en stwach Wielkiego Postu: Droga Krzyz owa dla dorosłych 
w piątki o godz. 1700;  Droga Krzyz owa dla dzieci w czwartki po Mszy 
szkolnej o 1700; Gorzkie Z ale z kazaniem pasyjnym w niedziele 
o godz. 1615.  

 

W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii s w.  

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy na ROŻ ANIEC W INTENCJI 
POKOJU NA UKRAINIE. we wtorek po mszy św wieczornej 
zapraszamy razem z odnową w Duchu s w. Modlitwa ro z an cowa 
odbędzie się w krypcie naszego kos cioła. 

 

NASŻE WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE, 
przez yjemy od III Niedzieli Wielkiego Postu tj. od 20 marca. 
Poprowadzi o. oblat Maryi Niepokalanej Janusz Snarski. W przyszłą 
niedzielę wieczorem o godz. 1800 nauka stanowa dla męz czyzn, 
serdecznie zapraszamy. 

 

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

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby 
naszej parafii. Za tydzien  kolekta na archidiecezję, na wsparcie domu 
Księz y Emeryto w.  

 

Starochorzowski Dom Kultury zaprasza koncert zespołu 
"Wszystkiego dobrego" - będzie to muzyczne spotkanie z two rczos cią 
ks. Jana Twardowskiego. Koncert odbędzie się dzisiaj o godz. 1800 
Szczego ły na plakatach przy wyjs ciu z kos cioła  

 

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg 
udziela swego błogosławien stwa.  Szczęść Boże! 

II NIEDZIELA Wielkiego Postu 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się 
modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 
odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. 
Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego 
odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr 
i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę 
i obydwu mężów, stojących przy Nim. 

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, 
że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy 
jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli 
w obłok. 

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego 
słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest 
sam. 

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 
opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Łk 9, 28b-36  

Głos świętego Antoniego 
13.03.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
 

Trwa akcja Paczka dla Ukrainy w odpowiedzi na inwazję 
Rosji na Ukrainę. Skala kryzysu humanitarnego ros nie z kaz dą 
minutą. Paczkę przygotowujemy według konkretnej listy 34 
produktów, która jest dostępna na stronie diecezjalnej Caritas 
oraz na naszych stronach internetowych i w Głosie s w. Antoniego.  

Prosimy o zakupienie wyłącznie wskazanych produktów, 
masa paczki powinna wynosic  max. 18 kg. Do paczki dołączony 
będzie takz e list napisany po ukrain sku. Produkty prosimy przynosic  
na probostwo. Parafia zajmie się ich pakowaniem, liczymy na pomoc 
chętnych przy tym zadaniu. 
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14/03/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za †† z rodziny Orlik, rodziców Franciszka i Zofię, syna Engelberta, córek 

Gertrudy i Lidii  z †† małżonkami. 

1800
 Za †† Stefanię Bannert, męża Henryka, rodz. oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

15/03/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† rodziców Kunysz i Nowak, pokrewieństwo z obu stron, sąsiadów oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 1. W int. Gertrudy z ok. 80. ur jako podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o 

Boże błog, zdrowie, opiekę MB, dary Ducha Św. na dalsze lata życia. Te 
Deum 

2. Za † męża Alojzego Mandreka, rodziców z obu stron, brata Jerzego i 
pokrewieństwo. 

16/03/2022 Środa 

700
 W int. Stefana Filipczyka z ok 85. urodzin jako podzięk. za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błog, opiekę MB i dary Ducha Św. dla solenizanta i całej 
rodziny. Te Deum 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 W intencji Magdaleny Białas z okazji 96. urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. dla solenizantki i jej rodziny. 

1800
 Msza św. zbiorowaza zmarłych: 

- Za † Edwarda Watołę w kolejną rocznicę śmierci; 
- Za †† Katarzynę Jankowską i Franciszka Witczaka; 
- Za † Henrykę Miller; 
- Za † Stanisława Imiołowskiego w 30 dzień po śmierci; 
- Za † Zofię  Nalepę od bratowej Marianny z rodziną. 

17/03/2022 Czwartek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za †† Marię w 7. rocznicę śmierci i Albina Wieczorków. 

1700
 1. Z okazji urodzin Zygmunta Gibasa i jego córki Katarzyny jako 

podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błog. zdrowie i opiekę MB. 
2. Za † Franciszka Ceglarka w 30. dzień po śmierci. 

18/03/2022 Piątek 

700
 1. W int. Józefa Nawary jako podziękowanie Św. Józefowi za opiekę na 

drodze życia, z prośbą o dalsze łaski. 
2. Za †† Gerdę Walendowską, Adama, Barbarę, Zbigniewa Walendowskich 
oraz Franciszkę i Józefa Bartkowiaków. 

800
 Za †† rodziców, rodzeństwo, teściów oraz †† pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 Za †† rodziców Gertrudę i Józefa Lenartów na pamiatkę imienin. 

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/owsiane 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 

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 PROSIMY PRZYNOSIĆ 
NA PROBOSTWO 

19/03/2022 Sobota 

700
 Za †† Wandę Sachę w 10 r. śm., męża Wincentego, rodziców z obu stron, Gerarda 

Sachę, Irenę Jankowską, Małgorzatę i Eryka Szczypków, Krystynę Wereszczyńską, 
Herberta Mazur, lokatorów z ul. Astrów 12. 

800
 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka imienin i Marcina Tomczaków oraz †† z rodzin 

Maćkowski i Tomczak. 

1800
 Za † Edwarda Orłowskiego w 1 rocznicę śmierci oraz †† rodziców i krewnych z 

rodziny Zawisza i Orłowski. 

20/03/2022 III Niedziela Wielkiego Postu 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

900
 Za †† Annę i Gerarda Kubiców w kolejne rocznice śmierci. 

1100
 Za † męża Tadeusza Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci. 

1230
 1. Za †† Zofię Sondej, Stefana Zająca, Irenę Trojanowską i Waldemara 

Kaczyńskiego. 
2.Za †† Kazimierę Gnutek, rodziców Mariannę i Józefa oraz †† z rodzin 
Sikorski, Piątek i Gnutek.  

1700
 Za †Andrzeja Piwowarskiego w 2 r. śm, †† z rodzin Piwowarski, Pyszny i Krajewski. 

musy owocowe  0,24 

biszkopty 0,12 

szampon i żel pod prysznic 2 w 1 
dla dzieci 0,5 


