
Ogłoszenia Parafialne 10.03.2019r. 

Dziś Niedziela Trzeźwości – zachęcamy do podjęcia abstynencji od 
alkoholu oraz do wpisu w Księdze Trzez wos ci. 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Ż ale w niedziele 
o 1600, Drogę Krzyz ową w piątki o 1715 i Drogę Krzyz ową dla dzieci w 
czwartek po Mszy s w. szkolnej o godz. 1700.  

W kancelarii i zakrystii moz na składac  tzw. zalecki za naszych drogich 
zmarłych, za kto rych będziemy się modlili podczas naboz en stwa Drogi 
Krzyz owej. Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi, polecajmy 
więc ich Miłosierdziu Boz emu w tym czasie wielkopostnej naszej modlitwy 
i pokuty. 

Dziś odbywają się wybory nowej Rady Wspólnoty w naszej para-
fialnym  III Zakonie św. Franciszka.  

Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy.  
W środę o 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.  
We wtorek po Mszy św. wieczornej Odnowa w Duchu Św. zaprasza 

do wspo lnej modlitwy uwielbienia przed wystawionym Najs więtszym Sa-
kramentem.  

Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne przeżyjemy od V Nie-
dzieli Wielkiego Postu czyli od 7 kwietnia, a poprowadzi je ks. Krzysz-
tof Miera, który od wielu lat pracuje w Austrii. Juz  dzis  serdecznie za-
praszamy. 

Są jeszcze wolne miejsca na naszą pielgrzymkę parafialną do Med-
jugorie w lipcu br. Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej 
naszej parafii. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia, że Szkoła Podstawowa nr 1 
ogłasza nabór do klasy 7 dwujęzycznej na przyszły rok szkolny. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Caritas. Ża tydzien  kolekta na 
remonty i inwestycje w naszej s wiątyni. Bo g Żapłac  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 tydzien , niech nam wszystkim Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.     

                                                                                                Szczęść Boże! 

Mądrość Ojców Pustyni 
 

   Skoro zdarza się, że w czasie pokusy umysł doznając zamętu nie widzi do-

kładnie tego, co się dzieje, więc po odejściu demona uczyń rzecz następującą: 

usiądź sobie, przypomnij rzeczy, które ci się zdarzyły, skąd i dokąd wyruszyłeś, 

oraz w jakim miejscu pochwycił cię duch nieczystości, gniewu czy smutku, 

i jakim sposobem stało się potem to, co się stało.  (Ewagriusz z Pontu - Pisma 

ascetyczne, tom 1) 

Głos świętego Antoniego 
10.03. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 4, 1-13)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

I Niedziela Wielkiego Postu  

   Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez 

Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe 

dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś 

Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowie-

dział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas 

powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa 

świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo 

mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi 

pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: 

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-

dziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świąty-

ni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bo-

wiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na 

rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz 

Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 

swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.  Oto 

Słowo Boże. 

Komentarz do Ewangelii 
 

 

   Być może nie raz spotykaliśmy się z zarzutem: "Skoro jesteś wierzący w Bo-

ga, to dlaczego twoje życie jest naznaczone trudem i cierpieniem, tak samo jak 

życie niewierzących?". Skoro jestem synem Boga, to dlaczego moje życie nie 

jest łatwe i przyjemne. I dlaczego to nie ja rządzę na tym świecie. Ba! Nawet 

Bóg nie rządzi, bo ludzie robią co chcą! 

   Oto współczesne kuszenie. Odpowiedzi Jezusa na to kuszenie pozostają aktu-

alne i warto abyśmy uczynili je swoimi regułami postępowania: "Nie samym 

chlebem żyje człowiek"; "Nie będę wystawiał na próbę Pana, Boga swego"; 

"Panu, Bogu swemu, będę oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będę". Kto 

stosuje w życiu te trzy zasady, będzie miał na pewno udane życie. Udane, bo 

wieczne w Niebie.  

http://tyniec.com.pl/zrodla-monastyczne/323-pisma-ascetyczne-t1-ewagriusz-z-pontu-9788373541795.html
http://tyniec.com.pl/zrodla-monastyczne/323-pisma-ascetyczne-t1-ewagriusz-z-pontu-9788373541795.html


 I Niedziela Wielkiego Postu 10 marca 2019. 
700 Za † Gertrudę Kozubek w 6. rocznicę śmierci. 

900 
Z okazji urodzin Jana Łamika z podziękowaniem za dar życia z prośbą o zbawienie i 

błogosławieństwo Boże dla solenizanta i całej rodziny. 

1100 Za †† Genowefę Trychtę w 10. rocznicę śmierci, rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

1230 Za †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczaków oraz †† z rodzin Iszczak, Dziekan. 

1700 Za †† z rodzin Wyrtkich i Kaczmarczyk. 

Poniedziałek 11 marca 2019. 
700 Za †† rodziców Marię i Franciszka Ochmannów i brata Czesława. 

800 Za † Krzysztofa Gajdę w 9. rocznicę śmierci i †† pokrewieństwo z obu stron. 

1800 
Z okazji urodzin Danuty Łamik z podziękowaniem za zdrowie, Boże błogosławieństwo, 

opiekę św. Antoniego, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z prośbą o dalsze łaski. 

Wtorek 12 marca 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 Za † Henryka Jussel w rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

1800 
1. Za †† rodziców Irenę i Jaromira Traczów w r. śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. Za † koleżankę Halinę Kaczorek. 

Środa 13 marca 2019. 

700 Za † Reginę Szmajdę - od Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

800 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 30 lat życia po operacji onkologicznej Ur-

szuli z prośbą o wstawiennictwo św. Faustyny o dalszą Bożą opiekę oraz dary Ducha 

Świętego oraz z okazji 70. urodzin Krystyny Tanasiewicz z prośbą za pośrednictwem św. 

Jana Pawła II o Boże błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata          TE DEUM. 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań; - Dziękczynna za dar chrztu świętego Stefanii Witosz oraz za †† rodziców 

Józefa i Helenę; - W intencji Adelajdy Mrugały z ok. 87 urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże 

na dalsze lata życia;  - Za † Łucję Olejnik - od Justyny i Łukasza; - Za † Jana Michalika 

jako pamiątka urodzin; - Za †† rodziców Marię (jako pamiątka urodzin i rocznicy śmier-

ci) i Albina Wieczorków oraz Elżbietę Wieczorek. 

Czwartek 14 marca 2019. 
700 Za † Reginę Szmajdę - od członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

800 Za † Wiesława Kiszczuka - od lokatorów z ul. Różanej 4. 

1700 
1. Za † Lidię Schuch w 1. rocznicę śmierci, jej †† rodziców Franciszka i Zofię Orlików, 

brata Engelberta i siostrę Gertrudę. 
2. Za † Barbarę Kaczmarczyk w 1. r. śmierci oraz †† z rodzin Jarosz i Muszalczyk. 

Piątek 15 marca 2019. 

700 
Ku czci Ducha Świętego z prośbą o Jego dary dla kapłanów, aby byli świętymi i całym 

sercem należeli do Chrystusa i Jego Matki. 

800 
Za † męża Alojzego Mandrka w rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, brata Jerze-

go, szwagrów Mariana i Edwarda. 

1800 
Przez wstawiennictwo św. Klemensa patrona piekarzy i cukierników w intencji rodzin 

Kristof i Kolarczyk z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławień-

stwo w rodzinach i w pracy zawodowej. 

Benedykt XVI o Wielkim Poście    

 

 

   Wielki Post przywodzi na myśl 40-dniowy post, jaki Pan odbył na pustyni przed roz-

poczęciem swojej publicznej działalności. W Ewangelii czytamy: „Wtedy Duch wypro-

wadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści 

dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód” (Mt 4, 1-2). Podobnie jak Mojżesz przed 

otrzymaniem Tablic Dekalogu (por. Wj 34, 28), podobnie jak Eliasz zanim spotkał Bo-

ga na górze Horeb (por. 1 Krl 19, 8), tak i Jezus modląc się i poszcząc przygotowywał 

się do swojej misji, której początkiem było trudne starcie z kusicielem. 

   Możemy sobie zadać pytanie, jaką wartość i jaki sens ma dla nas, chrześcijan, rezy-

gnacja z czegoś, co samo w sobie jest dobre i pozwala nam żyć. Pismo Święte i cała 

chrześcijańska tradycja uczą, że post pomaga unikać grzechu i tego wszystkiego, co do 

niego prowadzi. Dlatego też w historii zbawienia wielokrotnie odnajdujemy zachętę, by 

pościć. Już na pierwszych stronicach Pisma Świętego Bóg nakazuje człowiekowi, by 

nie jadł owocu zakazanego: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać we-

dług upodobania; ale z drzewa poznania dobra i złego nie wolno ci jeść, bo gdy z niego 

spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2, 16-17). Komentując Boży nakaz, św. Bazyli 

zauważa, że „post został nakazany w Raju”, a „pierwsze takie polecenie zostało wyda-

ne Adamowi”. I kończy tak: „zakaz »nie wolno ci jeść« jest zatem prawem postu i 

wstrzemięźliwości” (por. Sermo de jejunio: PG 31, 163, 98). Zważywszy na to, że 

wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem i jego konsekwencjami, post jest nam dany jako 

środek pozwalający odnowić przyjaźń z Bogiem. Tak uczynił Ezdrasz przed powrotem 

do Ziemi Obiecanej z wygnania, zachęcając zgromadzony lud do postu, „byśmy się 

umartwili — mówi – przed Bogiem naszym” (Ezd 8, 21). Wszechmocny wysłuchał ich 

modlitwy oraz zapewnił swoją przychylność i opiekę.  

 Sobota 16 marca 2019. 

700 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo Boże, zdrowie, 

opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Magdaleny Białas z okazji 93 rocznicy 

urodzin dla solenizantki i całej rodziny. 

800 
W intencji Marii Piotrowskiej i Krystyny Kulik z okazji urodzin o zdrowie, Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. 

1800 Za † męża Jana Szubę. 

 II Niedziela Wielkiego Postu 17 marca 2019. 

700 
Za †† rodziców Annę i Władysława, rodzeństwo Stefana, Teresę, Józefa i pokrewieństwo 

z obu stron. 

900 
W intencji Marianny Brodziak, w dniu urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i wnuczki z rodziną. 

1100 
W intencji Zygmunta Gibasa z okazji 65 urodzin i córki Katarzyny z okazji kolejnej rocz-

nicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizantów i całej rodziny. 

1230 Za † Tadeusza Mierzwę w 5. rocznicę śmierci. 

1700 Za †† Gertrudę i Józefa Lenartów na pamiątkę imienin. 


