
Ogłoszenia Parafialne      28.02.2021 r. 

Dzisiaj świętujemy II Niedzielę Wielkiego Postu.  
 
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:  
 

Droga Krzyżowa w piątki  o godz. 1700;  
Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki po Mszy św. szkolnej 

 o 1700;   

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 1615.  
 

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE, przeżyjemy od 
IV Niedzieli Wielkiego Postu tj. od 14 marca. Poprowadzi ks. Adam 
Zakrzewski – proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Najs więtszej 
Maryi Panny w Kokoszycach, 

 
Chorych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy przed 

wielkim tygodniem w sobotę 27 marca. 
 
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 bieżące rachunki parafii. 
Za tydzien  kolekta na potrzeby naszej s wiątyni. 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! 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 
osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie 
stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie 
zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; 
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To 
jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się 
rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o 
tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy 
„powstać z martwych”. Mk 9, 2-10 

Głos świętego Antoniego 
 28.02.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia:  
 

 czwartek – ŚWIĘTO Św. KAZIMIERZA królewicza 

WYKAZ WOLNYCH INTENCJI W MARCU 2021. 
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kancelarii parafialnej.  

 
Wolne terminy: 

 
Środa   24/03/2021      8:00 
Czwartek   25/03/2021      7:00, 8:00 
Piątek   26/03/2021      7:00, 8:00 
Sobota  27/03/2021      7:00, 8:00 
Środa   31/03/2021 8:00 
 
 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
Z KANCELARIĄ PARAFIALNĄ  

(telefon 322413329 lub 793 853 267 )   



1/03/2021 Poniedziałek 

700
 Za †† rodziców Jana i Janinę w kolejną rocznicę śmierci. 

800
 Za †† Zbigniewa Jarczaka, Mieczysława Jasińskiego oraz Marię Świkowską. 

1800
 Za †† rodziców Jana i Matyldę jako pamiątka urodzin. 

2/03/2021 Wtorek 

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

800
 Za Klarę Jędraszczyk w 25. rocz. śmierci . 

1800
 1. Za †† rodz. Różę i Józefa Pierchałów, brata Brunona i jego żonę Jadwigę. 

2. Za † Ireneusza Dembskiego na pamiątkę urodzin. 

3/03/2021 Środa 

700
 Za †† rodziców Franciszka i Marię, brata Brunona, siostrę Agnieszkę, 

rodziców chrzestnych, pokrewieństwo, †† sąsiadów, parafian, górników oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za † mamę Magdalenę Potkowę w 5 rocznicę śmierci, ojca Józefa, braci 

Stefana i Piotra, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

-  Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich; 
- Za † Jana Żelasko, †† z rodzin Żelasko, Łukasik, Jędryszczyk, Gąsior, 
Łyszczarz oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

4/03/2021 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne, i za przygotowujących się do 

kapłaństwa. 

800
 Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog. zdrowie, opiekę Matki 

Bożej, życzliwość ludzką z okazji urodzin Adama Dołęgowskiego. 

1700
 1. Za †† Gertrudę Jędrak jako pamiątka urodzin oraz jej rodziców Weronikę    

i Stanisława. 
2. Za † mamę Kazimierę Rostkowską jako pamiątka urodzin. 

5/03/2021 Piątek 

700
 1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

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

800
 Za † męża Herberta Jareckiego jako pamiątka urodzin. 

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

i Józefa Rabiegów oraz Emila Leśnika. 

6/03/2021 Sobota 

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

i zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za † Tadeusza Majkę i jego rodziców. 

1800
 Za † Anielę Podleską w 5. rocz. śmierci, †† z rodzin Podleski, Ligacz, 

Zopora. 

7/03/2021 III Niedziela Wielkiego Postu 

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

oraz o rozwój liczebny i duchowy wspólnoty. 

900
 Za † Leokadię Kotnis w 1. rocznicę śmierci. 

1100
 W intencji Karoliny Różalskiej z okazji 18. urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. 

1230
 Za † syna Romana Skrzydlewskiego, †† rodziców Antoninę i Stanisława 

Kapiczyńskich, Elżbietę i Władysława Skrzydlewskich oraz † kuzynkę 
Wiesławę Stępnik. 

1700
 Za †† Kazimierę Gnutek, jej rodziców Józefa i Mariannę, †† z rodzin 

Sikorski, Piątek i Gnutek. 

 
Góra Tabor od czasów biblijnych 

otoczona jest aurą tajemnicy i świętości, 
opiewanych w Psalmach. Tu, u jej 

podnóża, w XII w. przed Chrystusem 
rozegrała się bitwa między Izraelitami i 
Kananejczykami. Ale przede wszystkim 

znana jest jako miejsce Przemienienia 
Jezusa. 

 
Tabor przypomina bardziej wzgórze niż 

wysoką górę, wznosi się na 588 metrów na południu Galilei. Jej wielkość wynika 
jednak nie z tego, że jest wysoka, tylko z przypisywanej jej od wieków świętości. 
Zwłaszcza od XII w. przed Chrystusem, gdy Izraelici wystąpili przeciw 
Kananejczykom, którzy zajmowali tereny wokół góry Tabor i czcili pogańskich 
bożków.  

Przemienienie Jezusa na „wysokiej górze” 
O ile pisma z początków chrześcijaństwa nie są precyzyjne co do miejsca tego 

przełomowego wydarzenia z życia Chrystusa, jakim było Przemienienie, to od IV w. 
za sprawą św. Cyryla z Jerozolimy, a zwłaszcza św. Hieronima i jego teologicznego 
autorytetu, ta kwestia nie była podawana w wątpliwość. Góra Tabor była odtąd 
uważana za miejsce, w którym objawiła się chwała Boga podczas Przemienienia. 
To przekonanie przetrwało do dziś, a jego prawdziwość Ewangelie wydają się 
potwierdzać.  

Góra Tabor dzisiaj 
Tabor jest miejscem nadzwyczajnym, jedynym w swoim rodzaju, celem wielu 

pielgrzymek. Pierwsze sanktuar ium wzniesiono tu w IV w., dokładnie tam, 
gdzie dziś znajduje się grecki klasztor prawosławny. W VI w. wybudowano tu 
kościół w stylu syryjskim, stał na miejscu obecnej bazyliki z 1919 r. 

W każdym wieku przybywało na górze Tabor świątyń i klasztorów, ale jej 
wzgórza wciąż pokrywają dęby i dzika roślinność.  Ze szczytu widać całą dolinę 
Ezdrelon, a w oddali depresję Jordanu. To wspaniałe miejsce, sprzyjające medytacji 
nad biblijnymi epizodami i pamięci o pokoleniach, które od stuleci wspinały się 
ścieżkami góry Tabor. 


