
Ogłoszenia Parafialne 26.03.2023 r. 

Od dzisiejszej V niedzieli Wielkiego Postu, która rozpoczyna drugą 
część Wielkiego Post o charakterze pasyjnym, aż do zakończenia Liturgii 
Męki Pańskiej w Wielki Piątek zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży.  

 
Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek po Mszy św. szkolnej o 1700; 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 1615.  
W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. 

Początek Mszą św. o 1800 w kościele św Jadwigi. O 1845 z kościoła św. 
Jadwigi ulicami Wolności, Sobieskiego, plac Matejki, Kilińskiego, 
Urbanowicza, Cmentarna, ks. Kordeckiego, Częstochowska, Jasna, 
Spokojna i Dąbrowskiego do kościoła Ducha Św. Prosimy zabrać świece. 
Wyjątkowo w piątek nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 1700. 

  
W środę o godz. 1600 spotkanie Grupy Seniorów na probostwie. 
 
Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa, podczas każdej mszy św 

będziemy święcili palmy.  
 
Serdecznie zapraszamy do naszej świątyni na Koncert Pieśni 

Pasyjnych i Pokutnych, wystąpią chóry: Lutnia z Chorzowskiego 
Centrum Kultury; Gwiazda ze Starochorzowskiego Domu Kultury; Seraf 
z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym; oraz 
nasz parafialny chór Cantabile.  

Koncert w naszej świątyni w Niedzielę Palmową o godz. 1800. 
  
Dziękujemy za złożone dziś ofiary Bóg Zapłać za każdą ofiarę 

składaną w kościele lub na parafialne konto. Za tydzień kolekta na bieżące 
potrzeby naszej świątyni, na pokrycie rachunków za gaz za opał, za prąd. 
Bóg Zapłać za każdy Wasz dar.  

 
Nadal można wesprzeć potrzebujących na Ukrainie. Została 

wznowiona akcja Caritasu Paczka dla Ukrainy. Paczkę przygotowujemy 
według konkretnej listy 35 produktów, która jest dostępna na stronie 
diecezjalnej Caritas oraz na naszej stronie internetowej i w Głosie św. 
Antoniego. Można też złożyć ofiarę pieniężną na ten cel, a parafia zakupi 
potrzebne produkty. Każda parafia otrzymała zadanie – zapełnić 4 kartony 
dla Ukrainy. Bóg Zapłać za każde dobro.  

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

 

V NIEDZIELA Wielkiego Postu 

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, 
którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku 
śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony 
chwałą». 

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. 

Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». 
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego 

w grobie. 
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na 

spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, 
gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga». 

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». 
Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym». 
Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 

Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 

Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boży, który miał przyjść na świat». 

Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» 
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc 

mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, 
który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» 

A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była 
to pieczara, a na niej spoczywał kamień. 

Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» 
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem 

od czterech dni w grobie». 
Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz 

chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: 
«Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze 
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby 
uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym 
głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce 
przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: 
«Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». 

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus 
dokonał, uwierzyło w Niego. J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45   

Głos świętego Antoniego 
26.03.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



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, Jakub Adamoszek  

1230
 Chrzest: Dominik i Gabr iel Nadolny. 

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

Marię i Czesława. 

27/03/2023 Poniedziałek 

700
 Za † Mariana Swobodę - od syna. 

800
 Za † siostrę Danutę Filipczyk w 1. rocznicę śmierci. 

1800
 Za † Tadeusza Mierzwę na pamiątkę urodzin. 

28/03/2023 Wtorek 

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

800
 Za †† Marię Banaś, jej męża, rodziców, pokrewieństwo z obu stron oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 
1800

 Za †† matkę Zofię Skibę, ojca, siostrę, brata, bratową, szwagrów oraz 
pokrewieństwo z rodzin Skiba i Podsiadło. 

29/03/2023 Środa 

700
 Za Angelikę Wojcieszak w 23. r śmierci oraz pokrewieństwo z obu stron. 

800
 Za † syna Romana Skrzydlewskiego jako pamiątka urodzin. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za †† Marię i Andrzeja Strzelczoków; 

30/03/2023 Czwartek 

700
 Za †† męża Zenona Sroczyńskiego, rodziców, teściów, rodzeństwo i 

siostrzenicę Halinę, 
800

 Za †† Dorotę i Stefana Cebulskich - od Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
1700

 Za †† rodziców Teodora i Martę Horaków, siostrę Jadwigę, braci: Bernarda, 
Rudolfa, Alfonsa, bratowe Eleonorę, Helenę, Małgorzatę, siostrzeńca 
Czesława, szwagra Augustyna Bombelka, bratanicę Sonię Kupczyk, Klarę 
Pietruszkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

31/03/2023 Piątek 

700
 W intencji Stanisława Gnutka z okazji urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny. 

800
 Za † Barbarę Mateję. 

800
 Za † Jana Rittera od lokatorów z I piętra ul. Młodzieżowej 9. 

1800
 Za † siostrę Teresę Kubocz. 

01/04/2023 Sobota 

700
 W int. czcicieli oraz za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za †† Edytę Woźniak w 1. r. śmierci oraz Joachima, Karola i Magdalenę. 

1800
 Za †† Andrzeja i Jana Goików, Elżbietę i Brunona Sladeczków, Marię 

Niestolik, Mariolę, Danutę, Józefa Brzęczków, Teresę i Emila Boryczko, 
pokrewieństwo z rodzin Goik i Niestolik. 

02/04/2023 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

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 

Środki przeciwbólowe  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 

02/04/2023 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój liczebny 

i duchowy wspólnoty. 

900
 Za kapłanów naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ich posługi 

duszpasterskiej. 

1100
 Chrzest : Julia Anna Domoradzka, Tymoteusz Przyłucki 

1230
 W intencji żyjących i †† członków Polskiego Związku Niewidomych, koła 

Chorzów. 

1700
   


