
Ogłoszenia Parafialne 12.03.2017r. 

 

Dziś o godz. 1500 w domu katechetycznym spotkanie III Zakonu Francisz-

kańskiego.. 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedziele         

o 1600, Drogę Krzyżową w piątki o 1715 i Drogę Krzyżową dla dzieci w soboty  

o 900. W kancelarii i zakrystii można składać tzw. zalecki za naszych drogich 

zmarłych, za których będziemy się modlili podczas nabożeństwa Drogi Krzyżo-

wej. Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi, polecajmy więc ich 

Miłosierdziu Bożemu w tym czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.  

W poniedziałek o godz. 1900 spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  

W sobotę Siostry Służebniczki zapraszają dzieci i młodzież do siebie do klasz-

toru od 1400-1630 dzieci. 

W piątek o godz. 1530 zapraszamy na spotkanie członków Apostolstwa Do-

brej Śmierci.  

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w czwartek 23 

marca. Już dziś członków rady serdecznie zapraszam. 

Za tydzień rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, 

a poprowadzi je ks. Wojciech Ignasiak. Serdecznie wszystkim zapraszamy. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na prowadzone prace remontowe w naszej 

świątyni. Za tydzień kolekta ma charakter diecezjalnej jałmużny postnej, prze-

znaczona jest na potrzeby diecezji. Tydzień temu po Mszach św. członkowie Ak-

cji Katolickiej i Parafialnego Zespołu Caritas zbierali ofiary na pomoc syryjskiej 

rodzinie, którą nasza parafia się opiekuje. Udało się nazbierać 2100 zł, co w po-

łączeniu z zadeklarowanymi wpłatami sprawia, że mamy środki na cały półrocz-

ny okres naszej opieki. Bóg Zapłać za każdą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość, są 

Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  Do dzisiej-

szego Głosu św. Antoniego został dołączony po raz pierwszy biuletyn liturgicz-

ny. Dziękuję p. Krzysztofowi Nawratowi, który zadeklarował chęć prowadzenia 

takiego biuletynu.  

I jeszcze zaproszenie: 
Gimnazjum nr. 10, które po reformie stanie się na powrót szkołą podstawową 

serdecznie zaprasza na dzień otwarty w najbliższą sobotę od godz. 1030.  

Jutro przypada 4. Rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka. Konklawe 

(w 3 głosowaniu tego dnia i ogólnie w 5 głosowaniu) wybrało następcę św. Pio-

tra i został nim Argentyńczyk jezuita arcybiskup Buenos Aires, kard. Jorge Ma-

rio Bergoglio SI. W rocznicę tego wydarzenia w sposób szczególny wspierajmy 

papieża Franciszka modlitwą. 

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogo-

sławieństwa.      

                                                                                      Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
12.03. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 17,1-9) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela  Wielkiego Postu 

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę 

wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 

słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i 

Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że 

tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił 

ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się 

zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! 

Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili 

z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, 

aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.  Oto Słowo Pańskie. 

Przemienienie 

 

   Tajemnica Przemienienia Jezusa wbudowana jest w ciąg Jego zwykłej dzia-

łalności mesjańskiej: cuda, nauczanie, zapowiedź Męki. I nagle Jezus przerwał 

codzienną pracę i zabrał „ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na 

górę wysoką, osobno” (Mt 17,1). Dlaczego na górę? Góra w języku biblijnym 

ma znaczenie teologiczne: jest to miejsce bliskości Boga, objawienia się Boga, 

np. Góra Synaj. Na tę górę prowadzi uczniów Jezus: „wziął”, „zaprowadził”. 

Celem tego wyprowadzenia na górę jest modlitwa.  

   Gdy Jezus się modlił, twarz Jego odmieniła się. Mówiąc dosłownie - „została 

odmieniona”, „została przemieniona”, domyślnie przez Boga. Św. Mateusz 

napisze, że „twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak 

światło”. Światło i słońce wskazują na teofanię, tj. na objawienie się Boga na 

Obliczu (czyli Osobie) Jezusa. W czasie ziemskiego życia Jezusa, Jego Bó-

stwo było ukryte. Jak Mojżeszowi Bóg objawił się na moment w płonącym 

krzewie, tak wybranym uczniom objawił się On w Obliczu Jezusa na Górze 

Tabor. Na objawienie Boga wskazuje również „obłok świetlany”.  

   Ojciec Święty Jan Paweł II wskazuje na podwójny cel tego objawienia. Cel 

pierwszy - Przemienienie było przygotowaniem uczniów na bolesną godzinę 

Męki, by nie ulegli zgorszeniu krzyża. Cel drugi - kontemplując przemienione 

Oblicze Jezusa, „wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za 

sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego 

Obrazu”.  



II Niedziela Wielkiego Postu - 12 marca 2017. 

700 
Do Opatrzności Bożej w int. Marianny Brodziak, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błog. zdrowie, światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Antoniego 

dla solenizantki i wnuczki Anny, Torstena, prawnuków Aleksandra i Leonarda.  

900 Za † Halinę Machowską w 1. rocznicę śmierci.  

1100 
Za †† Józefa i Jana Nabiałków, Marię i Wacława Kazimierczaków, Bogusława Kaczyń-

skiego i Janinę Kasztelan.  

1230 
W int. Bartosza Latacza z okazji 1. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 

opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.  

1700 
Do Opatrzności Bożej w int. Danuty Łamik z okazji ur. , z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB i św. Antoniego na dalsze lata.  

Poniedziałek 13 marca 2017. 

700 W intencji Gertrudy Plewki z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB i św. Antoniego.     TE DEUM  

800 Z okazji urodzin i imienin o Boże błog. i potrzebne łaski dla Krystyny Bortlik.  

1800 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia w kolejną rocznicę poważnej ope-

racji onkologicznej Urszuli Wieloch, z prośbą o dalszą opiekę i dary Ducha Świętego za 

wstawiennictwem św. Faustyny.  

Wtorek  14 marca 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za †† Zofię i Franciszka 

Orlików, syna Engelberta i córkę Gertrudę.  

800 Za †† męża Alojzego Mandreka w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Jerzego, 

szwagra Edwarda i Mariana.  

1800 Za †† rodziców Gertrudę i Karola Kopycioków, Wiktorię i Rudolfa Hermanów oraz †† z 

obu stron.  

Środa 15 marca 2017.  

700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB dla 

solenizantek: Krystyny Kulik i Marii Piotrowskiej z okazji 70. r. urodzin.   TE DEUM  

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

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań;  - W intencji piekarzy.  

Czwartek 16 marca 2017.  

700 Za †† z rodziny Dyrczoń i Ryplów.  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji Magdaleny z okazji 91. rocznicy urodzin, z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla solenizantki i całej rodziny.                TE DEUM  

1700 Za †† syna Marka Sojkę w 1. rocznicę śmierci, męża Henryka, rodziców z obu stron i †† 

z rodziny Dębskich i Spychalskich.  

Piątek 17 marca 2017. 

700 Za †† Katarzynę i Jana Łukawskich, Honoratę, Edwarda, Leszka Karakułów oraz za du-

sze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za †† rodziców Maksymiliana i Małgorzatę Pawliczek, brata Antoniego oraz pokrewień-

stwo z obu stron.  

1800 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. Za † męża Józefa Wawrziczka w kolejną rocznicę śmierci.  

Relikwie Krzyża Świętego 
 
   Co stało się z Krzyżem Chrystusowym po Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu? W 

apokryfach można znaleźć sugestię, że - w obawie przed zniszczeniem przez Żydów 

albo Rzymian - został ukryty w pustym grobie, razem z tablicą, gwoźdźmi i krzyżami 

obu łotrów. Pomimo zamknięcia grobu relikwia Krzyża św. miała objawiać niezwykłą 

moc: ukazywała się wierzącym w świetlistej postaci i uwalniała opętanych - znajdują-

cych się w okolicach grobu - spod władzy złych duchów.  

   Legenda pochodząca z Edessy głosi, że odnalazła go Petronika, małżonka cesarza 

Klaudiusza, która nawróciła się pod wpływem nauczania św. Piotra. Najbardziej jednak 

rozpowszechnione jest podanie przypisujące odnalezienie tej bezcennej relikwii w 326 

r. św. Helenie, matce Konstantyna Wielkiego. Poleciła ona usunąć z Golgoty pogańskie 

budowle; podczas robót - na dnie głębokiej cysterny - natrafiono na Krzyż i narzędzia 

Męki Zbawiciela. Ich autentyczność potwierdził ówczesny biskup Jerozolimy, Maka-

riusz oraz seria cudownych wydarzeń. Znalezisko zostało podzielone: część cesarzowa 

przesłała synowi do Konstantynopola, z kolei on połowę zatrzymał sobie, a połowę 

przekazał papieżowi Sylwestrowi I. Z rozkazu św. Heleny część relikwii została opra-

wiona w srebro, a potem złożona w bazylice Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania, 

wzniesionej przez św. Helenę. Relikwia ta otaczana jest tam czcią pielgrzymów przyby-

wających do Jerozolimy z całego świata.  

Sobota 18 marca 2017. 

700 Za † Tadeusza Mierzwę w 3. rocznicę śmierci.  

800 Za †† Gerdę Walendowską w rocznicę śmierci, Barbarę, Agnieszkę, Zbigniewa, Adama 

Walendowskich oraz Franciszkę i Józefa Bartkowiaków.  

1800 Za †† rodziców Gertrudę i Józefa Lenartów na pamiątkę imienin.  

III Niedziela Wielkiego Postu - 19 marca 2017. 

700 Za †† Wandę Sachę w 5. rocznicę śmierci, męża Wincentego, rodziców z obu stron, Ge-

rarda Sacha, Małgorzatę i Eryka Szczypków, Krystynę Wereszczyńską, Irenę Jankowską, 

Herberta Mazura oraz lokatorów z ul. Astrów 12 i dusze w czyśćcu cierpiące.  

900 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka imienin i Marcina Tomczaków oraz †† z rodziny 

Maćkowskich i Tomczaków.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny Michalik z okazji 50. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej 

dla solenizantki i jej mamy Józefy Włoszczowskiej z okazji imienin.    TE DEUM  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Stefana Filipczyka z okazji 80. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 

Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny.                                           TE DEUM  

1700 Za † Ireneusza Dembskiego w 30. rocznicę śmierci.  


