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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 produkto w, kto ra 
jest dostępna na stronie diecezjalnej Caritas oraz na naszych stronach 
internetowych i w Głosie s w. Antoniego,.  

 

Trwa rozeznanie możliwości przyjęcia uchodźców w domach 
wiernych. Chętnych prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. Na 
naszym probostwie od czwartku 10 marca gos cimy os mioosobową 
rodzinę z Charkowa na Ukrainie. 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.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na archidiecezję. Za tydzień 
kolekta na potrzeby naszej parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

 

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

 

********************************************************** 
PLAN Rekolekcji wielkopostnych. Prowadzi o. Janusz 

Snarski 
 

Niedziela 20 marca    700, 900, 1100 1230 1700  Msza Św. - z nauką ogólną  
    1800 Konferencja dla mężczyzn  
 
Poniedziałek 21 marca  800,1800 Msza Św. – z nauką ogólna  
   900 konferencja dla dzieci SP 10 klasy 1-6 
 1100 młodzieży z SP 10 kl. 7-8, Ekonomika i Gastronomika i IV LO  
 1900 konferencja dla kobiet  
Wtorek 22 marca 800,1800 Msza Św. – z nauką ogólna  
   900 konferencja dla dzieci SP 10 klasy 1-6 
 1100 młodzieży z SP 10 kl. 7-8, Ekonomika i Gastronomika i IV LO 
 1900 konferencja dla osób żyjących samotnie 
 

Środa 23 marca 800,1800 Msza Św. – z nauką ogólna  
900 Msza dla dzieci SP 10 klasy 1-6 
1100 Msza dla młodzieży z SP 10 kl. 7-8, Ekonomika i Gastronomika i IV LO  
 

Kolekta zbierana na zakończenie rekolekcji w środę przeznaczona na dzieła prowadzone 
przez o. Janusza – naszego rekolekcjonisty. 

III NIEDZIELA Wielkiego Postu 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których 
krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.  

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których 
zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż 
inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». Łk 13, 1-9  

Głos świętego Antoniego 
20.03.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
 

 

ROZPOCZĘLIŚMY NASZE WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE 
PARAFIALNE. księdza oblata Maryi Niepokalanej Janusza 
Snarskiego. Serdecznie zapraszamy na nauki rekolekcyjne: ogo lne 
dzis  na kaz dej mszy s w, a od jutra do s rody na mszach o godz. 800 i 
1800. Dzis  o 1800 nauka stanowa dla męz czyzn jutro o 1900 dla kobiet, 
a we wtorek dla oso b z yjących samotnie. Podczas rekolekcji 
parafialnych swoje rekolekcje szkolne przez yją uczniowie SP 10, 
Ekonomika Gastronomika i Curie.  

 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału 
w  naboz en stwach 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. 16 11.  

 

We wtorek przypada 22 dzień miesiąca. Zapraszamy 
czcicieli św Rity na mszę św wieczorną w ich intencji 
i nabożeństwo z błogosławieniem róż.  

 

Ogłoszenie dla Legionu Maryi:  
Accies w kościele św. Jadwigi w sobotę 26 marca o  godz. 1400. 
Wielkopostny Dzień Skupienia 2 kwietnia w kościele św. 
Jadwigi o godz. 1000. 

Ogłoszenia Parafialne  20.03.202



21/03/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za † Teresę Wawrziczek od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

1800
 Za † Gerarda Gasza jako pamiątka urodzin. 

22/03/2022 Wtorek 

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

800
 W int. Rejnolda Zielińskiego z okazji 80. urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej. Te Deum 

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

w intencjach czcicieli. 

23/03/2022 Środa 

700
 Za † brata Tadeusza Mierzwę w 8. rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin. 

800
 Za † Franciszka Szirera. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Zygmunta Wasilewskiego; 
- Za Grzegorza Grządkę. 

24/03/2022 Czwartek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za † Teresę Wawrziczek - od Arcybractwa NSPJ. 

1700
 1. Za †† rodziców Gertrudę i Edwarda Ferdów oraz † siostrę Marię. 

2. Za † Bonifacego Kwaśnego w 30. dzień po śmierci. 

25/03/2022 Piątek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 W intencji lekarza prowadzącego z podziękowaniem za szczególną opiekę, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy i życiu osobistym. 

1800
 1. Za †† Paulinę i Jana Marcińczaków oraz Marię i Antoniego Szotków. 

2. Za † ojca Michała Sikorę jako pamiątka urodzin, †† członków rodziny oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

26/03/2022 Sobota 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za † Stanisława Imiełowskiego - od koleżanek p. Janiny z ul. Młodzieżowej. 

1800
 Za †† Jana Gruszkę, †† z rodzin Gruszka i Nawrot. 

27/03/2022 IV Niedziela Wielkiego Postu 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

900
 Za † męża Tadeusza Mierzwę jako pamiątka urodzin. 

1100
 Chrzty: Alan Osiński, Filip Kaszlej, Franciszek Błaszczyk, Milena 

Mateja. 

1230
 W intencji Stasia i Helenki Oleś z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, 

dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

1700
 Za † brata Idziego Mazurkiewicza w kolejną rocznicę śmierci, rodziców 

Marię i Czesława. 

Nazwa produktu  (kg) 

makaron 0,5 

ryż/kasza 0,8 

cukier 1 

konserwy/puszki mięsne, 
pasztet/ 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 
terminie 1,6 

kaszki dla dzieci 0,4 

słoiczki dla dzieci 0,5 

soczki dla dzieci (w 
opakowaniu plastikowym) 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 

musy owocowe  0,24 

biszkopty 0,12 

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

A u naszych gości z Ukrainy powolutku coraz więcej gra ... i śpiewa.  


