
Ogłoszenia Parafialne 03.04.2022 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.  

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:  

 Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki po Mśzy ś w. śzkolnej 
o 1700; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 16 11.  

W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego 
miasta.  Rozpoczniemy Mśzą św. o 1800 w koś ciele Ducha Ś w., 
naśtępnie po jdziemy ul. Dąbrowśkiego, Oman kowśkiej,  Wolnoś ci, 
Śobieśkiego do koś cioła ś w. Antoniego. Będziemy modlili śię 
śzczego lnie o poko j w Ukrainie. Wyjątkowo w ten piątek nie będzie 
Drogi Krzyz owej o godz. 1700. 

 

We wtorek po Mszy św. wieczornej śpotkanie Akcji Katolickiej.  
 

Za tydzień w sobotę odwiedzimy z pośługą śakramentalną 
chorych parafian. 

 

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

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary Bóg Zapłać za każdą ofiarę 
śkładaną w koś ciele lub na parafialne konto. Za tydzien  kolekta 
zbierana będzie przez kśięz y na biez ące potrzeby naśzej ś wiątyni, na 
pokrycie rachunko w za gaz za opał, za prąd. Bo g Zapłac  za kaz dy Waśz 
dar.  

 

Nadal można wesprzeć potrzebujących na Ukrainie. Trwa 
Akcja Caritaśu Paczka dla Ukrainy. Paczkę przygotowujemy według 
konkretnej liśty 34 produkto w, kto ra jeśt dośtępna na śtronie 
diecezjalnej Caritaś oraz na naśzych śtronach internetowych i w Głośie 
ś w. Antoniego,.  

 Zbierane ofiary pienięz ne na Ukrainę, przeznaczamy na potrzeby 
naśzych goś ci z Ukrainy, od 10 marca goś cimy oś mioośobową rodzinę 
uchodz co w oraz wyśyłamy przez Caritaś na Ukrainę. Bo g Zapłac  za 
kaz de dobro.  

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

V NIEDZIELA Wielkiego Postu 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów 
w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego 
kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją 
pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie 
kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, 
aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym 
ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał 
na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od 
starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na 
środku. 

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni 
są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej 
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 

 

J 8, 1-11  

Głos świętego Antoniego 
03.04.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

  

Wydaje się dziwne, że 
w najświętszym okresie 
roku zasłaniamy krucyfiks. 
Czy nie powinniśmy patrzeć 
właśnie na bolesną scenę z 
Kalwarii, gdy słuchamy 
Pasji w Niedzielę Palmową?  
  

Choć zasłanianie posągów 
i wizerunków w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu może wydawać 
się sprzeczne z intuicją, Kościół zaleca tę praktykę, by pobudzić nasze 
zmysły i budować w nas tęsknotę za Niedzielą Wielkanocną.  

Zasłonięty Krzyż ma intrygować  

i być elementem oczekiwania. 



04/04/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

800
 Za † Urszulę Puchalską-Sobiech. 

1800
 Z podziękowanie Bogu za łaski,  przez wstaw. św. Michała Archanioła 

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

05/04/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† Marię Banaś, jej męża Bronisława, rodziców Gierlackich, Stefanię 

Baluś, Bolesława Owczarka oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 1. W int. Agnieszki, Mateusza i Antoniego Czajków z okazji urodzin jako 

podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
2. Za † męża Andrzeja Hoszcza. 

06/04/2022 Środa 

700
 Za † męża Stanisława i † syna Grzegorza Imiełowskich. 

800
 Za † Katarzynę Prusak od lokatorów z ul. Krzywej 33, 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Genowefę Kamińską oraz †† lokatorów z ul. Krzywej 9; 
- Za † Krystynę Rozwałkę w 30 dzień po śmierci; 
- Za † Jerzego Namysłowskiego. 

07/04/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

800
 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki 

Bożej  dla syna Pawła a także Michaliny Żurek i całej rodziny. 

1700
 Za †† ojca Pawła w kolejną rocznicę śmierci, mamę Anielę oraz  

pokrewieństwo z obu stron. 

08/04/2022 Piątek 

700
 W intencji Rafała Połednika - od Katarzyny. 

800
 Za †† rodziców Jana i Anastazję Gacków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

09/04/2022 Sobota 

700
 Za † Stanisława Kulawika. 

800
 Za † brata Leszka Gnutka oraz rodziców Stanisławę i Albina. 

1800
 W intencji Krystyny Pawlety okazji 85 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 
zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

JEDZIEMY DO OŁOMUŃCA 
29 kwietnia nasza parafia zamierza zorganizować jednodniowy 

wyjazd do Ołomun ca i Kromerzyz a. Śzczego ły na parafialnej śtronie 
internetowej oraz w kancelarii parafialnej. Śerdecznie zapraśzamy i czekamy 
na zgłaśzanie śię chętnych. 

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 

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 

10/04/2022 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

700
 W intencji kapłanów. 

900
 Za † Martę Springer w 36. rocznicę śmierci. 

1100
 1. Za † Czesława Kanię w 19 rocznicę śmierci, †† rodziców Mariannę 

i Walentego Kaniów, teściów Weronikę i Władysława Stasiaków oraz †† 
rodzeństwo. 
2. W intencji Błażeja Chroboka w 1 rocznicę urodzin z podziękowaniem za 
dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej dla solenizanta i jego rodziców. 

1100
 1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie z  okazji urodzin Tomasza i Andrzeja oraz o 
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 
2. W intencji żywych i †† członków Polskiego Związku Niewidomych Koła 
Chorzów. 

12:30
 Za † męża Władysława i syna Adama Dyrczoń. 

1700
 Za † męża Władysława i syna Adama Dyrczoń. 


