
Ogłoszenia Parafialne      21.03.2021 r. 

Od dzisiejszej V niedzieli Wielkiego Postu, która 
rozpoczyna drugą częś c  Wielkiego Pośt o charakterze paśyjnym, az  do 
zakon czenia Liturgii Męki Pan śkiej w Wielki Piątek zachowujemy 
zwyczaj zaśłaniania krzyz y.  

 

Dziękujemy za wspólnie przeżyte rekolekcje wielkopostne.   
 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:  
 

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1700;  
Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki po Mszy św. o 1700;   
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 1615.  
W kancelarii i zakrystii oraz mailowo można śkładać tzw. 

zalecki za naśzych drogich zmarłych, za których będziemy śię modlili 
podczaś naboz en śtwa Drogi Krzyz owej. 

 

Jutro 22 dzień miesiąca, czcicieli św. Rity zapraśzamy na Mśzę 
ś w. w ich intencji oraz na naboz en śtwo z błogośławieniem ro z .  

 

W czwartek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. W Kościele przeżywamy Dzień Świętości Życia, w 
kto rym modlimy śię za dzieci poczęte. Po mśzy ś w. o godz. 700 
odprawimy naboz en śtwo ekśpiacyjne za grzechy przeciwko z yciu 
nienarodzonych dzieci.   

 

Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa, podczaś każdej mśzy 
ś w będziemy ś więcili palmy.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pokrycie rachunków za 
gaz za opał, za prąd. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę śkładaną w koś ciele 
lub na parafialne konto. Wychodząc dziś  z koś cioła moz emy weśprzec  
darem śerca chorzowśkie hośpicjum, jego wolontariuśze po Mśzach 
będą zbierali ofiary. Za tydzien  kolekta na biez ące potrzeby naśzej 
ś wiątyni.  

 

Są jeszcze do nabycia paschaliki wielkopostne – zapraśzamy do 
śamoobśługi ma balaśkach.  

 

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wśzyśtkim Bóg 
udziela śwego błogośławien śtwa.   Szczęść Boże!  

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, 
byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego 
z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć 
Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip 
poszli i powiedzieli Jezusowi. 

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został 
otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo 
jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje 
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je 
na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie 
Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój 
Ojciec. 

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw 
Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 
Ojcze, wsław imię Twoje!» 

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». 
Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł 
przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze 
względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym 
światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy 
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». 

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. J 12, 20-33 

Głos świętego Antoniego 
 21.03.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Przeżywamy już piątą niedzielę czterdziestodniowego 
przygotowania do Wielkanocy. Odczuwamy zatem coraz większą 
tęsknotę za doskonałym oczyszczeniem naszego serca, bo chcemy jeszcze 
wyraźniej odczuć bliskość Boga. Gromadząc się w duchu wiary i miłości 
przy ołtarzu uświadamiamy sobie, że przystęp do Boga uzyskaliśmy 
dzięki zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć i pojednał 
wszystkich z Ojcem. 
 Pragnąc wszakże odnowienia płynącego ze spotkania z Bogiem, 
nie zapominajmy o tym, że zawsze poprzedza je obumieranie. Taka jest 
tajemnica życia. Jak ziarno pszeniczne rzucone w ziemię najpierw 
obumiera, a potem wydaje nowe życie, tak samo chrześcijanin zadając 
śmierć grzechowi otrzymuje życie w przyjaźni z Bogiem 



22/03/2021 Poniedziałek 

700 Za †† Stanisławę, Jana i Bronisława Baranowskich, Wiesława, Mariana, 
Zdzisława i Natalię z rodziny Szyszkowskich. 

800 Za †† Edwarda i Czesławę Warotów oraz dziadków z obu stron. 

1800 1. Przez wstaw. św. Rity w int próśb, podziękowań oraz w int. czcicieli. 
2. Przez wstaw. św. Klemensa w intencji rodzin Kristoff i Kolarczyk 
o  błogosławieństwo w rodzinie i w życiu zawodowym. 

23/03/2021 Wtorek 

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

800 Za †† dziadków Franciszka i Gertrudę Wożniaków oraz wujka Joachima. 

1800 Za † brata Tadeusza Mierzwę w 7. rocz. śmierci oraz jako pamiątka urodzin. 

1800 Za † Genowefę Małecką od prawnuczki Zuzi. 
24/03/2021 Środa 

700 Za † Janinę Adamczyk oraz †† z rodzin Adamczyk, Dąbek, Kuc, Kluczniok, 
Małkiewicz i Rostkowski. 

800 Za †† Henryka Wyszkę oraz Eugeniusza Bracika. 

1800 Msza św. zbiorowa: - Za † Zygmunta Wasilewskiego. 
25/03/2021 Czwartek 

700 Za † Józefa Wawrzyczka w 10. rocznicę śmierci. 

800 Za † Zdzisława Jochera od lokatorów z ul. Różanej 4. 

1700 Za †† rodziców Elżbietę i Bernarda Kretów, siostry, brata, męża, szwagrów 
oraz †† z rodziny. 

1700 Za † Zofię Lisowicz od Haliny Lisowicz. 
26/03/2021 Piątek 

700 Za † Zygmunta Kałużę w kolejną rocznicę śmierci. 

800 Za †† Cecylię i Alojzego Bracików, Jana, Gertrudę i Eugeniusza Skórków. 

1800 1. Za †† Klarę Franke oraz †† z rodzin Franke, Bralich, Wysocki, Nowak, 
Szwierczyński. 
2. Za † Zofię Lisowicz w 30. dzień po śmierci. 

27/03/2021 Sobota 

700 Za † Zofię Lisowicz od rodziny z Kielc i Chęcin. 

800 Za †† Józefa Tartasa, rodziców Różę i Antoniego oraz babcię Annę. 

1800 Za †† męża Andrzeja Goika w 7. rocznicę śmierci, Jana Goika, Brunona i 
Elżbietę Sladeczków, Marię Niestoik, Teresę, Emila Boryczków, Mariolę, 
Danutę, Józefa Brzęczków oraz †† z rodzin Goik, Niestoik, Sladeczek. 

28/03/2021 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

700 Za kapłanów. 

900 Za †† rodziców Irenę i Jaromira Traczów w kolejne rocznice śmierci. 

1100 Za † męża Tadeusza Mierzwę jako pamiątka urodzin. 

1200 1. Chrzty: Szymon Świeca, Milena Pluta; Roczki: Helena Oleś. 
2. 

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

 V niedziela Wielkiego Postu wprowadza 
nas bardzo subtelnie w wymiar pasyjny tego 
okresu. Już od poniedziałku podczas Mszy 
Świętych będziemy się modlić prefacją o męce 
Pańskiej. Natomiast w kolekcie (modlitwie przed 
czytaniami) V niedzieli kierujemy do Pana takie 
słowa: „Udziel nam łaski abyśmy gorliwie 
naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał 
własne życie za zabawienie świata”. 

 Wielki Post jest naśladowaniem miłości 
Chrystusa, gdyż wyraża on w naszych 
postanowieniach miłość do Boga, którego chcemy 
uczcić przez wielkopostne praktyki oraz 
miłosierdzie wobec człowieka, gdyż jak mówił św. 
Augustyn, „Wstrzemięźliwość wasza niech będzie 
pokarmem dla biednych”. Czas Wielkiego Postu 
jest promocją człowieczeństwa, dyspozycyjnością 

wobec bliźniego. 

 W V niedzielę Wielkiego Postu zwraca naszą uwagę fakt, iż nie widzimy 
krzyża – jest zasłonięty. Jednak Chrystus nas widzi, nawet jeśli jesteśmy w 
ciemnościach podobnych do ciemności grobu Łazarza, którego wskrzesza Chrystus 
w Ewangelii. 

 W liturgii utrwalił się zwyczaj zasłaniania krzyży w V niedzielę Wielkiego 
Postu. Już w XI w. w wielu kościołach zasłaniano całe ołtarze wielką zasłoną na 
czas przygotowania do świąt paschalnych. Zasłona była symbolem żalu i pokuty, 
którym człowiek powinien się oddać, aby mu wolno było znowu popatrzeć na Boski 
majestat po okresie oczyszczenia. 

 Natomiast w XIII w. pojawił się zwyczaj zasłaniania krzyży na czas 
rozważania męki Pańskiej. Ponieważ w średniowieczu krzyże były wysadzane 
złotem i perłami, a Chrystus był ukazywany jako Zwycięski Zmartwychwstały Pan, 
przysłaniano je ze względu na swego rodzaju post dla oczu. 

 Dziś zasłaniamy krzyż by zatęsknić za widokiem ukrzyżowanego Pana. By 
w jakimś stopniu zdystansować się do widoku krzyża, aby na nowo na niego 
spojrzeć w Wielki Piątek, gdy zostanie odsłonięty na naszych oczach w obrzędzie 
adoracji krzyża. Dlatego już dziś, mając przed naszymi oczami zasłonięty krzyż, 
zatęsknijmy za obliczem naszego Pana, który chce się nam na nowo ukazać i w 
dzisiejszej liturgii i w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Tak jak Chrystus Pan 
pozwolił na nowo spojrzeć na świat wskrzeszonemu Łazarzowi, również my dzięki 
życiu, którego nam udziela Bóg w Świętej Liturgii, inaczej spójrzmy na otaczającą 
nas rzeczywistość. o. Marcin Drąg OFMConv 


