
Ogłoszenia Parafialne 17.03.2019r. 

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.  

W środę podczas Mszy św. o godz. 1800 w naszym kościele będzie 
ks. Biskup Grzegorz Olszowski będzie przewodniczył eucharystii pod-
czas której udzieli sakramentu bierzmowania przygotowującym się 
do tego wydarzenia kandydatom.  

Jutro (w poniedziałek) o godz. 1900 nabożeństwo z okazją do spo-
wiedzi św. dla rodziców i kandydatów do bierzmowania.  

We wtorek o godz. 1900 próba przed bierzmowaniem dla kandyda-
tów. We wtorek przypada Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP.  
Swoje s więto przez ywa tego dnia Apostolstwo Dobrej S mierci. Członko w 
Apostolstwa zapraszamy na spotkanie o godz. 1600 oraz na mszę s w. wie-
czorną.  

W piątek przypada 22 dzień miesiąca. Żapraszamy czcicieli s w. Rity 
na Mszę s w. o godz. 1800 oraz na naboz en stwo z ucałowaniem relikwii po 
mszy s w.  Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne przeżyjemy od V 
Niedzieli Wielkiego Postu czyli od 7 kwietnia, a poprowadzi je ks. 
Krzysztof Miera, który od wielu lat pracuje w Austrii. Juz  dzis  serdecz-
nie zapraszamy. 

Ogłoszenia dla Legionu Maryi: w sobotę 23 marca o godz. 1400 w pa-
rafii s w. Jadwigi Legion przez ywac  będzie najwaz niejszą uroczystos c  Legio-
nu „ACIES”. Wszystkich legionisto w i sympatyko w serdecznie zapraszamy 

W tym roku przypada 25 rocznica sprowadzenia do naszego mia-
sta relikwii św. Florianowi. Od 27 stycznia br. w Chorzowskich para-
fiach trwa peregrynacja relikwii św. Floriana. W przyszłą Niedzielę 
nawiedzą one naszą świątynię.  Podczas każdej mszy św. będziemy za 
przyczyną św. Floriana wypraszać potrzebne łaski dla naszej parafii 
i dziękować za już otrzymane.  

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na remonty i inwestycje w naszej 
s wiątyni. Ża tydzien  kolekta na archidiecezję – na wsparcie domu księz y 
emeryto w i Sądu Metropolitalnego. Wychodząc z kos cioła będzie moz na 
wesprzec  Fundusz Misyjny - Żespo ł Charytatywny przeprowadzi zbio rkę na 
misje. 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! 

Głos świętego Antoniego 
17.03. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 9, 28b-36)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela Wielkiego Postu  

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się 

lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. 

Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w 

Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, 

ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim 

rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 

trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie 

wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił 

ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn 

mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało 

się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic 

nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli  Oto Słowo Pańskie. 

   Komentarz do Ewangelii 
 

    Tekst dzisiejszej Ewangelii prowadzi nas na Górę Tabor. Jest tam obecny 

Jezus i trzech wybranych uczniów. Zostali przeznaczeni do tego, aby móc uj-

rzeć przemienione oblicze Mistrza. Jest to przemienione oblicze Jezusa ukrzy-

żowanego. Nie chodziło Chrystusowi wyłączne o kolejny nowy cud, o jakieś 

zadziwienie swoich uczniów. Scena dzisiejszej Ewangelii jest bardzo mocno 

powiązana z historią męki Jezusa. Droga na Górę Tabor wiedzie tak naprawdę 

przez Golgotę. Chrystus przemieniony, o jaśniejącym blaskiem obliczu jest już 

Chrystusem zmartwychwstałym. Takim można Go będzie zobaczyć dopiero po 

powstaniu z martwych. Najpierw musi dokonać się jednak męka. Zawarta jest 

w tym wielka tajemnica Boga. Jest tutaj obecna także wielka tajemnica czło-

wieka. Także każdy człowiek, aby dotrzeć do szczytu Taboru, musi przejść 

przez jakąś kalwarię. Są one różne, owe nasze kalwarie.  Lecz przecież życie 

każdego z nas ma w sobie aspekty niezrozumiałe, które rodzą cierpienie.  Jezus 

zaprasza dzisiaj także nas do wejścia w tajemnicę swojej przemiany. Oglądanie 

Chrystusa przemienionego ma mi dać siłę i nową nadzieję dla mojego codzien-

nego życia. Wejście na Górę Tabor pozwala mi zrozumieć, że całkiem niedale-

ko ode mnie leży Boży świat – jest to świat Chrystusa zmartwychwstałego a 

więc przemienionego. Góra Tabor nie jest bajką. To dopiero z jej wysokości 

można właściwie ocenić własną codzienność.  



 II Niedziela Wielkiego Postu 17 marca 2019. 

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

stwo 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 
Z okazji 65. rocznicy urodzin Zygmunta Gibasa i kolejnej rocznicy urodzin córki Kata-

rzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

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. 

Poniedziałek  18 marca 2019. 
700 Za † Reginę Szmajdę - od członków Róży Różańcowej nr 1 i 8. 

800 
Za † Gerdę Walendowską w 10. rocznicę śmierci, oraz za †† Barbarę, Agnieszkę, Zbi-

gniewa i Adama Walendowskich oraz Franciszkę i Józefa Bartkowiaków. 

1800 
Za †† Danutę Łabudę, Wandę i Henryka Dwucetów - od  Krystyny i lokatorów z ul. Dą-

browskiego 32a. 

Wtorek 19 marca 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 
Za †† Wandę Sachę w 7. rocznicę śmierci, męża Wincentego, rodziców z obu stron, Ge-

rarda Sachę, Irenę Jankowską, Małgorzatę i Eryka Szczypków, Krystynę Wereszczyń-

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

1800 

W rocznicę śmierci syna Ireneusza oraz z prośbą do Matki Bożej i św. Rity o rychły po-

wrót do zdrowia żony Marii. W intencji Natalii Kaźmierskiej z okazji 16 urodzin jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego.  Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci. 

Środa 20 marca 2019. 

700 
Za  papieża Franciszka o potrzebne łaski, wypełnienie się woli Bożej w czasie pontyfika-

tu, o świętość dla kapłanów przez wstawiennictwo NMP, św. Michała Archanioła i św. 

Piotra Apostoła. 

800 
Za †† rodziców: Józefę jako pamiątka imienin  i Marcina Tomczaków oraz †† z rodziny 

Maćkowskich. 

1800 

1. W intencji kandydatów do bierzmowania oraz ich rodzin. 
2. Za †† męża Józefa Kolarczyka w 10. rocznicę śmierci, ojca Henryka Tomalę oraz 

pokrewieństwo z obu stron. 
3. Za † Jana Żelasko - od pracowników Izby Administracji Skarbowej. 

Czwartek 21 marca 2019. 
700 Za parafian. 

800 Za †† rodziców Grzybek i Witan, oraz †† Joachima, Henryka i Elę. 

1700 Za † Jana Biegisza w kolejną rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

Piątek 22 marca 2019. 

700 
Za † Ludmiłę Zehnal na pamiątkę 100. r. urodzin, Elżbiety Osadnik oraz †† z ich rodzi-

ny. 

800 Za † brata Tadeusza Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci i na  pamiątkę urodzin. 

1800 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

Benedykt XVI o Przemienieniu Jezusa 
    

 

   Ta niedziela, druga Wielkiego Postu, nazywana jest niedzielą Przemienienia Pańskie-

go. Faktycznie, na drodze wielkopostnej, liturgia, po zaproszeniu nas do podążania za 

Jezusem na pustynię, aby wraz z Nim stawić czoła pokusom i je zwyciężyć, proponuje 

dzisiaj wejść z Nim na „górę” modlitwy, aby kontemplować na jego ludzkim obliczu 

chwalebne światło Boga. Wydarzenie przemienienia Chrystusa, jest potwierdzone 

zgodnie przez Ewangelistów Mateusza, Marka i Łukasza. Zawiera ono dwa istotne ele-

menty: przede wszystkim Jezus wstąpił z uczniami Piotrem, Jakubem i Janem na wyso-

ką górę i „tam przemienił się wobec nich” (Mk 9,2), Jego oblicze i Jego odzienie stało 

się lśniąco białe, oraz ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem, 

a następnie zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój 

Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9,7). Zatem światło i głos: światłość Boża, któ-

ra odbija się na obliczu Jezusa i głos Ojca niebieskiego, który świadczy o Nim i poleca, 

aby Go słuchać.  

   Tajemnicy przemienienia nie należy oddzielać od kontekstu drogi, jaką przebywa 

Jezus. Obecnie wyraźnie skierował się On ku wypełnieniu swej misji, dobrze wiedząc, 

że aby dojść do zmartwychwstania, musi przejść przez cierpienie i śmierć na krzyżu. 

Mówił o tym otwarcie do uczniów, którzy jednak nie rozumieli, wręcz odrzucili tę per-

spektywę, bo nie myśleli po Bożemu, ale po ludzku (por. Mt 16:23). Dlatego Jezus bie-

rze ze sobą trzech z nich na górę i objawia swoją boską chwałę, blask prawdy i miłości. 

Jezus pragnie, aby to światło mogło oświetlić ich serca, gdy będą przechodzili przez 

gęste ciemności Jego męki i śmierci, kiedy zgorszenie krzyża będzie dla nich nie do 

zniesienia. Bóg jest światłością, a Jezus chce dać swym najbliższym przyjaciołom do-

świadczenie tego światła, które w Nim przebywa. W ten sposób, po tym wydarzeniu, 

będzie w nich wewnętrznym światłem, mogącym ich chronić przed atakami ciemności. 

Nawet w najciemniejszą noc Jezus jest światłem, które nigdy nie gaśnie. Św. Augustyn 

podsumowuje tę tajemnicę pięknym wyrażeniem: „To czym jest dla oczu ciała słońce, 

które widzimy, tym jest [Chrystus] dla oczu serca” (Św. Augustyn, Kazanie 78, 2).  

  Sobota 23 marca 2019. 

700   

800 Za †† lokatorów z ul. Różanej 4. 

1800 Za † Zygmunta Wasilewskiego w kolejną rocznice śmierci. 

  III Niedziela Wielkiego Postu  24 marca 2019. 
700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Woszczków i Harupów. 

900 Za † Stefanię Stolarek i †† rodziców z obu stron. 

1100 Za † Waldemara Kaczyńskiego - od Renaty i Zbigniewa Walensów. 

1230 Za † Andrzeja Kalę - od pracowników Gonar i Gonar Bis. 

1700 
Z okazji 140. powstania Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Cho-

rzowie przez wstawiennictwo świętego Józefa Rzemieślnika o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie dla członków cechu i ich rodzin, a także za †† członków cechu. 


