
Ogłoszenia Parafialne 26.02.2023 r. 

Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Trzez wos ci. 
Zachęcamy do podjęcia abstynencji od alkoholu i do dania s wiadectwa 
poprzez wpis do Księgi Trzez wos ci – jest ona wyłoz ona na bocznym 
ołtarzu obok zakrystii. 

 
Wszystkich 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. 

 
Msze św. w tygodniu, w okresie zimowym odprawiamy w 

krypcie naszego kos cioła, nie dotyczy to naboz en stwa Drogi Krzyz owej 
w piątki i Mszy św. wieczornej bezpośrednio po niej.  

 
W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I sobota 

miesiąca. 
 

NASZE WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE, 
przeżyjemy od III Niedzieli Wielkiego Postu tj. od 11 marca. 
Poprowadzi ks. Damian Copek – proboszcz Parafii Matki Boz ej 
Ro z an cowej w Chropaczowie. 

 
W kancelarii i zakrystii oraz mailowo można składać tzw. 

zalecki za naszych drogich zmarłych, za których będziemy się modlili 
podczas naboz en stwa Drogi Krzyz owej.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na archidiecezję, to tzw. 
jałmużna postna bieżące potrzeby parafii. Za tydzień kolekta na bieżące 
potrzeby naszej parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , 

Mały Gość, są Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego.  

 
Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg 

udziela swego błogosławien stwa.  Szczęść Boże! 

I NIEDZIELA Wielkiego Postu 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 
A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, 
ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”». 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie 
narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 
napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach 
nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». 

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego”». 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: 
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”». 

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.  
        Mt 4, 1-11 

Głos świętego Antoniego 
26.02.2023 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Skoro Chrystus poddawany był szatańskiej 
pokusie, o czym mówi dziś Ewangelia, to chce 
nam przez to powiedzieć, że i my - odkupieni 
Jego zbawczą Krwią - nie będziemy od niej 
wolni. Zbawiciel jednak, ten drugi Adam, 
uczy nas, jak mamy pokonać szatańską 
pokusę. A właściwie nie tylko uczy, lecz 
również wspomaga. To razem z Nim możemy 
i powinniśmy zwyciężać zło, a wybierać 
dobro. Odkąd bowiem zostaliśmy odrodzeni 
z wody i Ducha Świętego, przyoblekliśmy się 
w Chrystusa i jednocześnie zobowiązali do 
zdecydowanej walki z szatanem. Taki przecież 
sens miało wyrzeczenie się szatana, które 
wielokrotnie w życiu powtarzamy, aby o nim 
nie zapomnieć.  



27/02/2023 Poniedziałek 

700
 Za †† babcię Kazię, dziadka Wilhelma i brata Zygmunta na pamiątkę 

urodzin. 

800
 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka urodzin i Marcina Tomczaków oraz †† 

z rodziny Maćkowskich. 

1800
 Za † Stefanię Rurańską w 8 rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Rurański, 

Łuczak i Wichera. 

28/02/2023 Wtorek 

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

800
 Za †† syna Zbigniewa Jarczaka, rodziców z obu stron, Małgorzatę Niesporek 

i Mieczysława Jasińskiego. 

1800
 Do Bożej Opatrzności z okazji urodzin Danieli i Kazimierza Delochów 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity dla solenizantów i całej rodziny. 

01/03/2023 Środa 

700
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

800
 Za †† rodziców Jana i Matyldę Przybytków jako pamiątka urodzin. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za †† ojca Michała Bryłkowskiego w 30 rocz. śmierci, †† z rodzin 
Bryłkowskich, Torańczaków i Boczyjów; 
- Za † Jana Żelasko oraz †† z rodzin Żelasko, Łukasik, Gąsior, Jendrysczyk i 
Łyszczarz; 

02/03/2023 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

800
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

1700
 Za † Stefanię Stolarek, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron od męża i 

synów. 

1700
  

03/03/2023 Piątek 

700
 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

oraz za rodziny naszej parafii. 

700
 O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

800
 Za † męża Norberta Rogonia jako pamiątka urodzin. 

1800
 Za †† rodziców Annę i Pawła Hamerlów, Janinę i Stefana Wełpów, Juliannę 

i Józefa Rabiegów oraz Emila Leśnika. 

1800
 Za † Łucjana Jendralskiego w 30 dzień po śmierci. 

04/03/2023 Sobota 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i 

zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich. 

1800
 Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog, opiekę Matki Bożej, 

światło Ducha Św., zdrowie i życzliwość ludzką z okazji urodzin Adama. 

05/03/2023 II Niedziela Wielkiego Postu 

WOLNE INTENCJE W MARCU  
W NASZEJ ŚWIĄTYNI  

 
 

06/03/2023 - 8.00 
13/03/2023 - 8.00 
17/03/2023 - 7.00 
18/03/2023 - 7.00  
20/03/2023 - 7.00 
22/03/2023 - 7.00 
23/03/2023 - 7.00 
24/03/2023 - 7.00 
25/03/2023 - 7.00 
25/03/2023 - 8.00 
26/03/2023 - 7.00 
27/03/2023 - 7.00 
30/03/2023 - 7.00 
30/03/2023 - 8.00 
31/03/2023 - 8.00 

 

ZAPRASZAMY  
 

DO KONTAKTU  
Z KANCELARIA  

PARAFIALNĄ  
 

tel 32 2413329 

05/03/2023 II Niedziela Wielkiego Postu 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 

oraz o rozwój liczebny i duchowy wspólnoty. 

900
 Za †† siostrę Józefę Brzoznowską, szwagra Jana, córkę Ilonę, siostry 

Stanisławę, Zofię, brata Jana, rodziców Stefanię i Antoniego, męża Edwarda, 
†† z rodzin Świerczyna, Wilk, Brodziak, Misiak, Kolonko, Brzoznowskich. 

1100
 Za †† Leopolda Rzepkę w 2 rocznicę śmierci, rodziców Helenę i Bronisława 

oraz braci Stanisława, Kazimierza i Tadeusza. 

1230
 Za †† syna Romana Skrzydlewskiego w 15 rocznicę śmierci, rodziców 

Elżbietę i Władysława Skrzydlewsksich, Antoninę i Stanisława 
Kapiczyńskich oraz siostrę Marylę Ociepę. 

1230
 W intencji Bogusława Patana z okazji 87 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej dla solenizanta i jego rodziny. 

1700
 Za † Gertrudę Woźniak jako pamiątka 100 urodzin oraz †† z rodziny 

Woźniak i Grolik. 


