
Ogłoszenia Parafialne 27.03.2022 r. 

Dziękujemy za wspólnie przeżyte WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE 
PARAFIALNE.  

 

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.  
 

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 św. Antoniego.  

 Trwa rozeznanie moz liwos ci przyjęcia uchodz co w w domach wiernych. 
Chętnych prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. Zbierane ofiary na 
Ukrainę, przeznaczamy na potrzeby naszych gos ci z Ukrainy oraz wysyłamy 
przez Caritas na Ukrainę. Bo g Zapłac  za kaz de dobro.  

 

W tym tygodniu przypadają I Piątek i I Sobota miesiąca.  
 

W piątek o 1500 spotkanie Franciszkan skiego Zakonu S wieckich. 
 

Chór Cantabile zaprasza na próby w każdy poniedziałek o godz. 1800 
do domu katechetycznego. Więcej informacji na Facebooku – cho r Cantabile 
Chorzo w. 

 

Już dziś zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. 
Odbędzie się  w piątek 8 kwietnia. Rozpoczniemy Mszą s w. o 1800 w kos ciele 
Ducha S w., następnie po jdziemy ul. Dąbrowskiego, Oman kowskiej,  Wolnos ci, 
Sobieskiego do kos cioła s w. Antoniego. Będziemy modlili się szczego lnie 
o poko j w Ukrainie. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Za 
tydzien  kolekta na biez ące rachunki naszej parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

 

Dziś w Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Radości 
(Laetare) Młodziez  oazowa po mszach częstuje nas ciastem, a zebrane datki 
przeznacza na swoje letnie rekolekcje. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , Mały Gość, 
są Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Ś w. Antoniego.  

 

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

IV NIEDZIELA Wielkiego Postu 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby 
Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 

 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, 

daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek 
między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w 
dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego 
ojca, i powiem mu: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już 
nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z 
twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do 
niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem”. 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę 
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 
ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. 
I zaczęli się weselić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 
znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone 
cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł 
i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie 
przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym 
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił 
twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną 
i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, 
że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». 

Łk 15, 1-3. 11-32  

Głos świętego Antoniego 
27.03.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



28/03/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za † Sonię Kupczyk od koleżanki Moniki z rodziną. 

1800
 Za †† mamę Zofię Skibę, ojca, siostrę, brata i bratową, dwóch szwagrów oraz 

pokrewieństwo z rodziny Skiba i Podsiadło. 
29/03/2022 Wtorek 

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

800
 Za † Teodora Horaka na pamiątkę urodzin, żonę Martę, rodzeństwo, bratowe 

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 1. Za † Angelikę Wojcieszak w 22. r śmierci oraz †† pokrew. z obu stron. 

2. Za †† ojca Pawła Knopika w rocznicę śmierci, mamę Felicję oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

30/03/2022 Środa 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za †† Wandę, Mieczysława, Ks. Czesława, Grzegorza Muchę oraz †† 

z rodziny Mucha. 

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

31/03/2022 Czwartek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za † męża Jana Brzoznowskiego, rodziców z obu stron, chrześniaków Ilonę i 

Krzysztofa. 

1700
 1. Za †† rodziców Stefana i Agnieszkę, teściów Hugona i Gertrudę oraz 

rodzeństwo z obu stron. 
2. Za † Zofię Stępień z ul. Młodzieżowej 15 w 2 r śmierci. 

01/04/2022 Piątek 

700
 1. Ku czci NSPJ w int. wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

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

800
 Za † Franciszka Szirera. 

1800
 Za †† Danutę i Bernarda Kowalskich. 

02/04/2022 Sobota 

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

i zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za † Franciszka Szirera. 

1800
 Za † męża Ryszarda Pawlika na pamiątkę imienin, córkę Bożenę oraz 

†† rodziców, teściów i dziadków. 
03/04/2022 V Niedziela Wielkiego Postu 

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

900
 Za †† Elfrydę i Wiktora Jonczyków, Marię i Jana Zapartów, Grzegorza 

i Tomasza oraz †† z rodziny. 

1100
   

1230
 Za † Urszulę Puchalską-Sobiech. 

1700
 Z podzięk. Bogu za łaski, przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła 

z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i jej rodziców. 

Nazwa produktu  (kg) 

makaron 0,5 

ryż/kasza 0,8 

cukier 1 

konserwy/puszki mięsne, 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 1,6 

kaszki dla dzieci 0,4 

słoiczki dla dzieci 0,5 

soczki dla dzieci (w 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 

   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 
 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.  


