
Ogłoszenia Parafialne 11.03.2018r. 

Dziś o godz. 1500 w domu katechetycznym spotkanie III Zakonu Franciszkan -
skiego. Zapraszamy na naboz en stwa wielkopostne: Gorzkie Z ale w niedziele       o 
1600, Drogę Krzyz ową w piątki o 1715 i Drogę Krzyz ową dla dzieci w soboty o 900.  

W kancelarii i zakrystii można składać 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. 

W poniedziałek o 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.  
We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do wspólnej 

modlitwy w intencji chorych i na spotkanie na probostwie. 
W środę o godz. 1400 spotkanie emerytów na probostwie.  
Od jutra do środy w Chorzowie swoje rekolekcje szkolne przeżywać bę-

dzie młodziez  gimnazjalna. W naszym kos ciele rekolekcje od jutra przez ywac  będą 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10.  

W piątek 16 marca przeprowadzana zostanie zbiórka elektrośmieci. 
Przychody z tej akcji wspierają zakup inkubatoro w w szpitalach w Afryce. Elektro-
s mieci wywiezione zostaną o godz. 900. Moz na je znosic  dzien  wczes niej pod kryptę 
naszego kos cioła.  

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nasze PARAFIALNE REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE, które wygłosi ks. Arkadiusz Wuwer. Pierwsza nauka ogólna 
podczas mszy s w. niedzielnych, a wieczorem za tydzien  o godz. 1800 nauka stanowa 
dla męz czyzn, w poniedziałek dla kobiet, a w we wtorek dla oso b z yjących samot-
nie. Plan podany jest juz  Głosie s w. Antoniego i na naszej parafialnej stronie inter-
netowej. 

Parafia organizuje wyjazd do Teatru w Cieszynie na „Misterium Męki Pań-
skiej” w piątek 16 marca na godz. 1700. Koszt biletu i przejazdu 40 zł. Zapisy 
w kancelarii parafialnej. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.   

Są jeszcze cztery wolne miejsca na naszą parafialną pielgrzymkę do Fati-
my i Santiago De Compostela na przełomie czerwca i lipca. Szczegóły w kan-
celarii i na parafialnej stronie. 

Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w czwartek 22 marca o godz. 
1930 na probostwie. Juz  dzis  wszystkich radnych serdecznie zapraszamy. 

Chorych parafian w tym miesiącu odwiedzimy w sobotę 24 marca. 
W Piątek 16 marca 2018 roku, godz. 1900, w kościele św. Józefa w Chorzo-

wie odbędzie się LUDUS PASSIONIS średniowieczny dramat liturgiczny we-
dług rękopisu CARMINA BURANA – z XIII wieku.  To Najstarsza kompletna pasja 
Europy Łacin skiej, przedstawia ewangeliczne sceny z z ycia i męki Jezusa Chrystu-
sa. WYKONAWCY to międzynarodowa 25-osobowa grupa s piewako w i aktoro w z 
Polski, Estonii, Niemiec, Białorusi, Anglii i Ukrainy.  

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pokrycie kosztów opału i prądu . Za 
tydzien  kolekta na archidiecezję. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Pod chórem członkowie parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzają pas-
chaliki wielkanocne, z kto rych docho d przeznaczony jest na Caritas naszej diecezji.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , jest nowy nu-
mer Małego Gos cia, są Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Ś w. An-
toniego. Po przerwie dołączony został kolejny numer Biuletynu Liturgiczne. 

Głos świętego Antoniego 
11.03. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 3, 14-21)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 IV Niedziela Wielkiego Postu 

     Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, 
tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jed-
norodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potę-
pił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w 
imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło 
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były 
ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się 
do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania 
prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokona-
ne w Bogu".  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 
 
   Przeciwieństwem miłości i światła jest ciemność, życie w grzechu, bez Boga. 
Współczesny świat gloryfikuje zło, antywartości, ideały. Dobro bywa wyśmie-
wane, odrzucane i ukrywane. Jakby należało się go wstydzić. Zamiast cywiliza-
cji miłości i życia, promuje się cywilizację zła i śmierci (życie bez Dekalogu, 
wszechogarniająca konsumpcja, aborcje, eutanazje, manipulacje genetyczne, 
wolne związki, degradacja małżeństwa i rodziny, pornografia i inne uzależnie-
nia…). Świat i człowiek bez światła Ewangelii i miłości Boga idzie w kierunku 
autodestrukcji. Bóg jednak nie przygląda się "bezczynnie". Dociera jak Dobry 
Pasterz do każdej zagubionej owcy, by pochylić się nad nią z uzdrawiającym 
miłosierdziem i przyciągnąć ponownie do swego Serca.  
   W jakich sytuacjach szemrzę wobec Boga? Co sądzę o karze Bożej? Czym 
jest dla mnie krzyż? Jakie miejsce w moim życiu duchowym zajmuje kontem-
placja Jezusa na krzyżu? Która strona dominuje w moim życiu: jasna czy ciem-
na? W jaki sposób oceniam współczesny świat i człowieka? Czy dostrzegam 
miłosne znaki działającego nieustannie Boga?  



IV  Niedziela Wielkiego Postu 11 marca 2017. 

700 Za † Władysława Gałuszkę - od kuzyna Edwarda Gałuszki z rodziną. 

900 Za parafian. 

1100 
Z ok. urodzin naszego księdza wikarego Ks. Bartłomieja Szymczaka, z podziękowa-
niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże na dalsze lata. 

1230 Z okazji urodzin Danuty z podziękowaniem za zdrowie z prośbą o dalszą opiekę MB. 

1700 
Za †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczków oraz  pokrewieństwo z obu stron, i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

Poniedziałek  12 marca 2017. 

700 Za †† Ludwika i Julię Lipków, Piotra i Mariannę Pustułka i pokrewieństwo z obu stron. 

800 Za † Barbarę Pilawską. 

1800 Za † męża Krzysztofa Gajdę w 8 r. śmierci za †† rodziców z obu stron. 

Wtorek 13 marca 2017. 

700 
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz w intencji Stefanii jako 
dziękczynienie w 80  r. chrztu św. a także za †† rodziców Helenę i Józefa. 

800 

1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia w kolejną rocznicę udanej ope-
racji onkologicznej  Urszuli z prośbą za pośrednictwem św. Faustyny o dalszą opiekę 
Bożą i dary Ducha Św. 
2. Za † męża Jana Michalika. 

1800 Za † mamę Irenę Tracz w 1 rocznicę śmierci, † ojca Jaromira w kolejną rocznicę śmierci. 

Środa 14 marca 2017. 

700 Za †† lokatorów z ul. Karpińskiego 18. 

800 Za †† rodziców Zofię i Franciszka Orlików, syna Engelberta i córkę Gertrudę. 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Za †† Łucję Dziadak, męża Józefa, za †† z rodziny Dziadak, Marcol, Sobawa; - Z okazji 
86 r. urodzin Adelajdy Mrugały z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże    błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne zdrowie; - Za † Leona Nalepę 
w 30 r. śmierci; - Za † Lucjana Dziergwę , za †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

Czwartek 15 marca 2017. 

700 Za †† Franciszkę, Pelagię, Sławę, Jana, Romana i Franciszka Szymańskich. 

800 
Za † męża Alojzego Mandrek w 10 r. śmierci, za †† rodziców z obu stron, brata Jerzego i 
szwagra Edwarda i Mariana. 

1700 
Przez wstawiennictwo św. Klemensa w intencji rodzin Kristof i Kolarczyk z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinach i w pracy zawodowej 

Piątek 16 marca 2017. 

700 Za parafian. 

800 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy dla Magdaleny z okazji 92 urodzin i całej rodziny. 

1800 Za † Władysława Gałuszkę - od kuzyna Adama z rodziną. 

  Sobota 17 marca 2017. 

700 Za †† rodziców Annę i Gerarda Kubiców w kolejną rocznicę śmierci. 

800 
Z okazji urodzin Krystyny Kulik i Marii Piotrowskiej z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia na dalsze lata  życia. 

1800 Za †† Gertrudę i Józefa Lenartów z okazji imienin. 

 

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii  
18-21.03.2018.   

Prowadzi ks. Arkadiusz Wuwer. 
 
18.03 –Niedziela 

 
  700, 900, 1100, 1230, 1700  Msza Św. - z nauką ogólną 
1800  Konferencja dla mężczyzn 

 
19.03 – Poniedziałek 

 
  800   Msza Św. – z nauką ogólna 
  900   konferencja dla młodzieży z Ekonomika i Gastronomika 
1800   Msza Św. – z nauką ogólną 
1900   konferencja dla kobiet  

 
20.03 – Wtorek 

 
  800   Msza Św. – z nauką ogólna 
  900   konferencja dla młodzieży z Ekonomika i Gastronomika 
1800   Msza Św. – z nauką ogólną 
1900   konferencja dla osób samotnych 

 
21.03 – Środa 

 
  800   Msza Św. – z nauką ogólna 
  900   Msza Św.  w intencji Ekonomika i Gastronomika 
1800   Msza Św. – z nauką ogólną 

. 

  NIEDZIELA  18 marca 2017. 

700 Za †† rodziców Annę i Władysława, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron. 

900 
Za † Gerdę Walendowską z okazji rocznicy śmierci, za †† Barbarę, Agnieszkę, Zbignie-
wa, Adama Walendowskich, Franciszkę i Józefa Bartkowiaków. 

1100 
Z okazji 70 urodzin Janiny Imiełowskiej i 18 urodzin wnuczki Moniki z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o opiekę MB i błog. Boże na dalsze lata życia.  TE DEUM 

1230 
1. Za † Tadeusza Mierzwę w 4 rocznicę śmierci. 
2. Z okazji 80 urodzin Krystyny Jondro z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie.  TE DEUM 

1700 
Za † syna Marka Sojkę w 2 r. śmierci oraz męża Henryka Sojkę w kolejną rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron, za †† z rodziny Spychalskich i Dębskich. 


