
Ogłoszenia Parafialne 13.03.2016r. 

Rozpoczęliśmy nasze WIELKOPOSTNE PARAFIALNE REKOLEKCJE. Witamy 
w naszej wspólnocie ks. Rekolekcjonistę Łukasza Grochlę proboszcz dwóch 
parafii na Ukrainie w Krzemieńcu i Szumsku diecezji lwowskiej. Zapraszamy 
na nauki stanowe i ogólne oraz na nabożeństwa wielkopostne:  

Dziś  nauka śtanowa dla męz czyzn o godz. 1800; 
Jutro nauka śtanowa dla kobiet o godz. 1900; 
We wtorek nauka śtanowa dla oso b z yjących samotnie 
Mśza z naukami ogo lnymi o godz. 800 i 1800. 
W ś rodę zakon czymy naśze rekolekcje. Kolekta tego dnia będzie zbierana przez  

kś. rekolekcjoniśtę na prowadzone przez niego duśzpaśterśtwo w dwo ch parafiach 
na Ukrainie.   

Zapraszamy na Gorzkie Żale dziś o godz. 1615, Drogę Krzyz ową w piątek o 
godz. 1715 i Drogę Krzyz ową dla dzieci w śobotę o 900. W czwartek o godz. 1830 na 
naboz en śtwa do Miłośierdzia Boz ego.  

Dziś o godz. 1500 spotkanie III zakonu franciszkańskiego.  
Adorację Najświętśzego Sakramentu w tygodniu w czwartek o 1530, oraz 

w piątek o godz. 2000 dla zapracowanych i w śobotę od 1700.  
W piątek o godz. 1530 śpotkanie Apośtolśtwa Dobrej S mierci, a wieczorna 

Mśza ś w. w intencji z yjących i zmarłych członko w apośtolśtwa.  
11 marca swoje urodziny przeżywał kś. Bartłomiej, Mśza św w intencji 

śolenizanta dziś  o godz. 1700. Otoczmy śolenizanta naśzymi modlitwami. 
Siostry Służebniczki zapraśzają dzieci do śiebie do klaśztoru w śobotę od 

1400-1630. Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego zapraszamy 19 marca o 
godz. 1000 na  Dzień Otwarty. 

Młodzież Gimnazjum zaprasza wszystkich parafian na MISTERIUM PASYJ-
NE, które zośtanie wykonane w naśzym kościele w przyśzłą niedzielę 20 
marca po wieczornej Mśzy S więtej. 

Już dziś zapraszamy 22 marca RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH ORAZ 
RODZICÓW MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA na do-
datkowe śpotkanie formacyjne po Mśzy ś w wieczornej o godz. 1900.   

W sobotę chcemy przedświątecznie odwiedzić chorych parafian, prosimy 
zgłaszać ich w kancelarii, lub zakrystii.  

Wielkopostne Spotkanie Profesorów, Nauczycieli Akademickich i Dokto-
ranto w odbędzie śię w śobotę 19 marca br., początek o godz. 1600 w Wyz śzym S lą-
śkim Seminarium Duchownym w Katowicach.  

Są jeszcze miejsca na naszą parafialną pielgrzymkę do Włoch w kwietniu 
br. Szczego ły w kancelarii i na naśzej parafialnej śtronie internetowej.  

Dziękujemy za złożone dziś na potrzeby naśzej parafii, na prowadzo-
ne remonty. Pod cho rem moz na nabyc  paschaliki wielkanocne. Za tydzien  kolekta 
na potrzeby parafii, na kwiaty do Boz ego Grobu i biez ące rachunki. Bo g Zapłac  za 
kaz dą ofiarę. Za tydzien  pod cho rem p. Tereśa Janyśek będzie śprzedawała ozdoby 
ś wiąteczne, docho d ze śprzedaz y przeznaczony jeśt na rekolekcje dla ośo b niepeł-
nośprawnych. Zachęcamy do lektury prasy religijnej jeśt Gos c  Niedzielny, Mały 
Gość, śą Misyjne Drogi; jeśt naśz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. Na nowo 
rozpoczęty tydzień, niech nam wśzyśtkim Bóg udziela śwego błogośławień-
śtwa.                                                                                                     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
13.03. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(J 8,1-11) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

V Niedziela Wielkiego Postu  

   Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Ca-

ły lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w 

Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cu-

dzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę 

kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam 

takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby 

mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy 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 na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się 

pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy 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, a od tej chwili już nie grzesz.  Oto Słowo Pańskie. 

Uratowana przez Jezusa 

 Z tego spotkania z Jezusem, wbrew wcześniejszym intencjom, ubogacona, 
przemieniona, niejako z największą wygraną odchodzi kobieta cudzołożna. Ży-
dzi pogłębiają się coraz bardziej w swojej zatwardziałości. Grzech rodzi następ-
ny grzech. Ze spotkań z Jezusem nie czerpią niczego. Są tak zamknięci, że jesz-
cze bardziej zwracają się w stronę zła. Kobieta uznała swój grzech i upokorzyła 
się przed Bogiem. Nie udawała nikogo, kim nie jest. To spotkanie zmieniło całe 
jej życie. Miłość i miłosierdzie dokonują cudów. Przemieniają ludzi i ich serca. 
Oczywiście, jeśli ludzie otworzą się na nie.   

Dzisiaj Bóg pragnie zaprosić nas do stanięcia przed Jezusem. Naszym grze-
chem cudzołóstwa jest niewierność swojemu Bogu. Z tej niewierności biorą 
swój początek inne grzechy. Wyznajmy przed Jezusem swój grzech i usłyszmy 
Jego słowa przepełnione dobrocią i łagodnością. „I Ja ciebie nie potępiam. – 
Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” Poczujmy, jak na nasze serca spływa łaska 
Jego miłosierdzia i upadając przed Nim na twarz przyjmijmy Jego miłość. Za-
pragnijmy żyć w wierności swemu Bogu i uczyńmy takie postanowienie. Po-
prośmy Ducha Świętego, by uzdalniał nas nieustannie do tego. Niech spocznie 
na nas Boże błogosławieństwo.  



V NIEDZIELA Wielkiego Postu 13 marca 2016.   

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

 900 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. s. Faustyny jako podziękowanie za dar 
życia w kolejną rocznicę udanej poważnej operacji, z prośbą o dalszą opiekę i miłosier-
dzie Boże.  

1100 W intencji córki Sandry z okazji 18. rocznicy urodzin dziękując Bogu za dar życia i 
otrzymane łaski,  z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Świętego oraz opiekę św. 
Antoniego dla niej i całej rodziny.                                                                  TE DEUM.  

1230 Z okazji 80. rocznicy urodzin Marianny z podziękowaniem za dar życia i otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo,  Dary Ducha Św. zdrowie, dla solenizantki, 
oraz wnuczki Anny i męża Torstena, oraz wnuków Aleksandra i Leonarda. TE DEUM.  

1700 1. Za †† rodziców Marię i Piotra Lewickich, Stanisława i Annę Szostaków oraz pokre-
wieństwo z obu stron. 
2. W intencji naszego wikariusza ks. Bartłomieja Szymczaka z okazji urodzin.  

Poniedziałek 14 marca 2016. 

700 Za †† Katarzynę, Jana, Honoratę, Edwarda i Leszka z rodu Łukawskich.  

800 Za †† męża Alojzego Mandrek, rodziców z obu stron, brata Jerzego oraz szwagrów Ma-
riana i Edwarda.  

1800 Za † męża Alojzego Ganzera w 4. rocznicę śmierci, jego brata Wiktora, żonę Irenę, 

Wtorek 15 marca 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie, opiekę Matki Boskiej i św. Antoniego w pewnej intencji.  

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

1800 1. Przez wst.  św. Klemensa w intencji piekarzy z rodzin Kolarczyków i Kristofów. 
2. Za †† rodziców Annę, Zbigniewa Kuneszów, Marię, Romana, Małgorzatę, Józefa 
Nowaków, brata Kazimierza, pokrewieństwo z obu stron z prośbą o Boże miłosierdzie.  

Środa 16 marca 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin, z po-
dziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. zdrowie i opiekę 
Matki Boskiej całej rodziny.                                                                     TE DEUM.  

800 Do Opatrzności Bożej w int. Magdaleny z ok. 90. rocznicy urodzin, z podz.  otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB całej rodziny.           TE DEUM.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i 
podziękowań; - Za † Różę Bartkowiak w 1. rocznicę śmierci; - Za † Jana Łukasika w 10. 
rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące;    - Za †† braci Maksymiliana, Eugeniusza 
i Jerzego Chroboków;    - Za † Romana Biegisza od lokatorów z ul. Różanej 4;    - Za †† 
Maksymiliana i Małgorzatę Pawliczek, brata Antoniego, †† z pokrewieństwa z obu stron 
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek 17 marca 2016.  

700 Za † mamę Marię Wieczorek w 1. rocznicę śmierci.  

800 1. Za † Anielę Adamiec w 1. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i †† z rodzin Kowal-
czyk i Kukula. 
2. Za † Stefanię Ślimak w 30 dzień po śmierci od lokatorów z ul. Młodzieżowej 23.  

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

Piątek 18 marca 2016. 

700 Za † męża Tadeusza w 2. rocznicę śmierci.  

800 Za †† rodziców Jadwigę i Edwarda Knapików, brata Rudolfa i †† z rodzin Knapik i 
Gembalczyk.  

1800 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
2. Za † Annę Hanke w kolejną rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Hanke, Nowak, Marek i 
Jonderko.  

Sobota 19 marca 2016. 

700 Za †† Wandę Sachę w 4. rocznicę śmierci, męża Wincentego, †† rodziców z obu stron, 
Gerarda Sacha, Małgorzatę Szczypkę, Irenę Jankowską, †† lokatorów z ul. Astrów 12, 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za †† rodziców Józefę jako pamiątkę imienin i Marcina Tomczaków oraz za †† z rodziny 
Maćkowskich.  

1800 1. Za †† rodziców Józefa i Antoninę oraz siostrę Marię. 
2. W int. Józefy i Józefa z ok. urodzin i imienin, z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą 
Boże błog. dla całej rodziny.  

NIEDZIELA Palmowa Męki Pańskiej 20 marca 2016.  

700 Za †† rodziców Annę i Gerarda Kubiców oraz za † Józefa Stanka.  

900 Za † Jana Biegisza i †† rodziców z obu stron.  

1100 Z okazji urodzin córek: Honoraty i Justyny, wnuczek: Oliwii i Anny, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
oraz za † męża Jana.  

1230 1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, światło Ducha Świętego i zdrowie dla Stanisława Kiera z okazji 70. roczni-
cy urodzin. TE DEUM. 
2. Za żyjących i †† członków Polskiego Związku Niewidomych.  

1700 O radość życia wiecznego dla † Ireneusza Dembskiego.  

 Przypatrz się w milczeniu Jezusowi, który zasiada w Świątyni jako jedyny, boski 
Nauczyciel. O Nim Ojciec wydał świadectwo wobec uczniów: Jego słuchajcie! (Łk 
9,35). On jeden ma słowa życia wiecznego. On jest prawdziwą Świątynią – to w Nim 
możesz spotkać Ojca.   

Wpatruj się również w Jezusa zgiętego ku ziemi na dziedzińcu Świątyni. Popatrz na 
Niego zgiętego pod ciężarem krzyża, który przyjął, by zgładzić grzechy twoje i całego 
świata.   

Popatrz wreszcie na Jezusa zmartwychwstałego, stojącego wśród uczniów w mocy  
i majestacie jako Pana, który tchnie Ducha Świętego, daje ci odpuszczenie grzechów, 
pokój i radość, i który posyła cię z Ewangelią do świata.   

Popatrz też na siebie:   
- jako na grzesznika, którego Jezus nie potępia, lecz obdarza nadzieją i wskrzesza do 

życia przemienionego;  
- jako na tego, który nieraz skłonny jest przyłączyć się do chóru łatwo oskarżają-

cych i potępiających, przekonany o swoich świętych racjach, nie widzący własnego 
grzechu…    

Spróbuj usłyszeć, co Jezus mówi do ciebie w tym momencie.   


