
Ogłoszenia Parafialne 19.03.2023 r. 

Dziękujemy Parafian, którzy znaleźli czas i przeżyli nasze WIELKOPOSTNE 
REKOLEKCJE PARAFIALNE.  

 
Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Radości (Laetare). Jej 

nazwa pochodzi od sło w Antyfony na wejs cie „Laetare, Jeruzalem: et conventum 
facite” (Raduj się, wesel się Jerozolimo). Tradycja niedzieli Laetare sięga początko w 
chrzes cijan stwa. Zanim ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od 
poniedziałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc 
ostatnim dniem rados ci.  

 
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. 
 

Środa to 22 dzień miesiąca – zapraszamy na godz. 1800 czcicieli św. Rity na 
Msze św. w ich intencjach oraz na nabożeństwo z błogosławieństwem róż .  

 
Msze św. w tygodniu, jeszcze odprawiamy w krypcie naszego kos cioła, 

nie dotyczy to Mszy św w  intencji czcicieli św. Rity  w środę oraz nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej w piątki i Mszy św. wieczornej bezpośrednio po niej.  
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.  

 

W tym tygodniu zapraszamy na spotkania: 
 

We wtorek po wieczornej mszy św spotkanie Odnowy w Duchu Św.  
W środę o 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego. 
W piątek  po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Oaza Młodzieżowa.  
Spotkania w sobotę  dla ministranto w o 930,  
    dla Dzieci Maryi oraz Boz ych Nutek o  1000. 
 
W sobotę, 25 marca, obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest 

to Dzien  S więtos ci Z ycia, w kto rym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Po 
mszy s w. o godz. 700 odprawiamy naboz en stwo w ich intencji. 

25 marca to także święto Legionu Maryi. Członkowie i sympatycy są 
zaproszeni na uroczystos ci ACIES do kos cioła s w. Jadwigi na godz. 1400.  

 

W sobotę odwiedziny Chorych parafian.  
 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na archidiecezję – na wsparcie Domu Księz y 
Emeryto w i Sądu Metropolitalnego. W przyszłą niedzielę kolektę na. Biez ące potrzeby 
naszej parafii.  

 

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

IV NIEDZIELA Wielkiego Postu 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od 
urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co 
się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: 
«Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest 
ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: 
«To ja jestem». 

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do 
faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 
oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 
Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». 

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od 
Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób 
człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. 
Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, 
jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». 

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas 
pouczasz?» I wyrzucili go precz. 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: 
«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to 
jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, 
którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, 
Panie!» i oddał Mu pokłon.                                          J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38  

Głos świętego Antoniego 
19.03.2023 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Środa to 22 dzień 
miesiąca – zapraszamy na 

godz. 1800 czcicieli św. 
Rity na Msze św. w ich 

intencjach oraz na 
nabożeństwo z 

błogosławieństwem róż .  



20/03/2023 Poniedziałek 

700 W intencji Hani Olszewskiej za dar jej serca, którym nas obdarza, poprzez 
wstawiennictwo św. Rity, św. Antoniego i Najświętszej Maryi Panny 
o opiekę i potrzebne łaski. 

800 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka imienin i Marcina Tomczaków oraz 
pokrewieństwo z obu stron. 

1800 Za †† rodziców Wandę i Wincentego Sachów, brata Janusza, †† z rodzin 
Sacha i Jankowski. 

21/03/2023 Wtorek 

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

800 Za †† Stefanię Augustyn w 1 rocznicę śmierci, Bernarda Grabowskiego, 
Bogusława Augustyna, Annę i Stefana Gomulińskich. 

1800 Za † męża Gerarda Gasza jako pamiątka urodzin. 

1800 Za †† Dorotę i Stefana Cebulskich. 
22/03/2023 Środa 

700 Za † Mariana Swobodę - od syna. 

800 Za ††  Konrada Kaczmarczyka w 3 rocznicę śmierci, Henryka Surmę, 
Mariana Henclewskiego oraz †† sąsiadów z ul. Bogedaina 24 i 24a. 

1800 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz 
w intencjach czcicieli. 

1800 Przez wstawiennictwo św. Klemensa w intencji Piekarzy i cukierników. 
23/03/2023 Czwartek 

700   

800 Za † brata Tadeusza Mierzwę w 9 rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin. 

1700 Za † Zygmunta Wasilewskiego w kolejną rocznicę śmierci. 

1700  Za †† Ludmiłę Zehnal i Elżbietę Osadnik na pamiątkę urodzin oraz †† z obu 
stron.  

24/03/2023 Piątek 

700   

800 Za † Jerzego Namiecińskiego od lokatorów z ul. Krzywej 43. 

1800 Za † Bogdana Grabarza od rodziny Wasajów z Jaworza. 
25/03/2023 Sobota 

700 Za † Marię Rusnak jako pamiątka imienin od Marii Chrobak. 

800 Za † Stanisława Matuszczyka w 30 dzień po śmierci od żony. 

1800 Za † Jana Gruszkę oraz †† z rodziny Gruszka i Nawrot. 
26/03/2023 V Niedziela Wielkiego Postu 

700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog, zdrowie 
oraz rozeznanie i wypełnienie powołania dla Jarosława i Tomasza. 

900 Za † Paulinę i Jana Marcińczaków, Marię i Antoniego Szotków. 

1100 Chrzty: Antonina Wiśniewska 

1230 Chrzest: Dominik i Gabriel Nadolny. 

1700 Za †† brata Idziego Mazurkiewicza w kolejną rocznicę śmierci oraz 
rodziców: Marię i Czesława. 

W Kościele katolickim IV Niedziela 
Wielkiego Postu nazywana jest 
niedzielą Laetare (niedzielą radości). 
Jej nazwa pochodzi od słów Antyfony 
na wejście „Laetare, Jeruzalem: et 
conventum facite” (Raduj się, wesel się 
Jerozolimo). 

 
 
W niedzielę Laetare w czasie Mszy 

św. używa się szat liturgicznych koloru różanego. Używa się go jeszcze tylko raz w 
ciągu roku liturgicznego - w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą Gaudete. 

 
Tradycja niedzieli Laetare sięga początków chrześcijaństwa. Zanim ustalono 40-

dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po IV niedzieli 
dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim dniem radości. 

Od XVI wieku ten dzień zwany jest również "Niedzielą Róż". 
  
Od X wieku w Rzymie, bardzo uroczyście 
świętowano zwycięstwo wiosny nad zimą i z tej 
okazji przynoszono do świątyni kwiaty. Od XI wieku 
papież zamiast naturalnych kwiatów w bazylice św. 
Krzyża błogosławił zwykle złotą różę, która była 
ofiarowywana znanym i wybitnym osobistościom z 
ówczesnego świata zasłużonym dla Kościoła. 
Zgromadzeni w bazylice wierni obdarowywali się 
kwiatami symbolizującymi piękno, ale i ból 
cierpienia. 
 

Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywa była także "niedzielą wytchnienia". 
Ostry rygor postny był tego dnia łagodzony. 

 
Niektórzy historycy próbują tłumaczyć 

radosny charakter tej niedzieli rytem 
"otwarcia uszu", który celebrowany był w 
środę poprzedzającą tę niedzielę. Osoby 
przygotowujące się do sakramentu chrztu 
św. brały udział w obrzędzie nazywany 
"Effeta". Celebrans dotykał dużym palcem 
prawego i lewego ucha oraz zamkniętych 
ust kandydatów do chrztu i mówił: 
"Effeta", to znaczy: "Otwórz się". Obrzęd symbolicznie wyrażał konieczność łaski 
Chrystusa do przyjęcia słowa Bożego i głoszenia go innym. (PAP)                                      
Autorka: Magdalena Gronek  

 


