
Ogłoszenia Parafialne 18.03.2018r. 

Rozpoczynamy nasze PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, witamy 
w naszej wspó lnócie parafialnej ks. Arkadiusza Wuwra. Pierwsza nauka ógó lna 
dzis  pódczas mszy s w. niedzielnych, a wieczórem ó gódz. 1800 nauka stanówa dla 
męz czyzn. Jutró, we wtórek i w s ródę nauki ógó lne pódczas mszy s w ó gódz. 800. 
Jutró ó 1900 nauka stanówa dla kóbiet, a we wtórek ó 1900 dla ósó b z yjących samót-
nie. Plan pódany jest juz  Głósie s w. Antóniegó i na naszej parafialnej strónie inter-
netówej. 

Od dzisiejszej V niedzieli Wielkiego Postu aż do zakończenia Liturgii Mę-
ki Pańskiej w Wielki Piątek zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży.  

Zapraszamy dziś na Gorzkie Żale o 1600, i Drógę Krzyz ówą dla dzieci w só-
bótę ó 900.  

W najbliższy piątek zostanie odprawiona Droga Krzyżowa ulicami nasze-
go miasta. W tym róku początek Drogi Krzyżowej ok. 1845 (pó Mszy s w. w pa-
rafii Ś w. Jadwigi ó gódz. 1800), a zakón czenie Drógi Krzyz ówej będzie miałó miejsce 
w  kós ciele s w. Ducha.  Wyjątkówó w ten piątek Wielkiegó Póstu nie będzie nabó-
z en stwa Drógi Krzyz ówej ó gódz. 1715 w naszej s wiątyni. 

W sobotę odwiedzimy Chorych parafian z posługą sakramentalną. 
Ogłoszenia dla Legionu Maryi: w sóbótę 24 marca ó gódz. 1400 w parafii 

s w. Jadwigi –Legión przez ywac  będzie najwaz niejszą uróczystós c  Legiónu „ACIES”. 
Wszystkich legiónistó w i sympatykó w serdecznie zapraszamy 

Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa, pódczas każdej mszy św będzie-
my s więcili palmy, a w katedrze katówickiej ó gódz. 1400 grómadzi się młódziez  
naszej archidiecezji, w związku z ustanówieniem przez s w. Jana Pawła II tej nie-
dzieli Ś wiatówym Dniem Młódziez y.  

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pótrzeby archidiecezji. W śródę kó-
lekta na zakón czenie rekólekcji na prówadzóne przez ks. rekólekcjónistę dzieła 
duszpasterskie. Za tydzien  kólekta na pótrzeby naszej s wiątyni, óraz na zakup 
kwiató w dó Bóz egó Gróbu. Bó g Zapłac  za kaz dą ófiarę. 

W przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 1800 młodzież oazowa zaprasza 
na przygotowane przez siebie Misterium Męki Pańskiej. Będziemy przeżywać 
Drogę Krzyżową Jezusa zatytułowana "Człowiek - Symbol". Kró tkie i bardzó 
wymówne przedstawienie, któ re móz e pómó c w przygótówywaniu się dó Wielkich 
Dni. Pó przedstawieniu zapraszamy dó kró tkiej wspó lnej módlitwy prówadzónej 
przez młódziez . 

Za tydzień, wychodząc z kościoła będziemy mieli możliwość wsparcia 
rekólekcji dla ósó b niepełnósprawnych, kupując u pani Teresy Janysek ózdóby 
s wiąteczne. Pod cho rem członkowie parafialnego zespółu charytatywnegó rózpró-
wadzają paschaliki wielkanócne, a dóchó d z ich sprzedaz y przeznaczóny jest na 
działalnós c  Caritas naszej diecezji. 

Chorzowski „KATOLIK” zaprasza na Dni Otwarte Szkoły, któ re ódbędą się 
w budynku szkóły, przy ul. Kós ciuszki 11, w piątek w gódzinach 1330 dó 1730 
i w sóbótę ód 900 dó 1300.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , Mały Gość, są 
Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn infórmacyjny Głos Św. Antoniego.  

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela swegó 
błógósławien stwa.                                          Szczęś c  Boz e    

Głos świętego Antoniego 
18.03. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 3, 14-21)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 V Niedziela Wielkiego Postu 

      Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli 
też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy 
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł 
i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 
A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą 
Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, 
wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przy-
nosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego 
życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi słu-
żyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś 
Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam po-
wiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przysze-
dłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!" Wtem rozległ się głos z nieba: 
"Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Stojący tłum to usłyszał i mówił: 
"Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: 
"Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz 
odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzuco-
ny precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie". To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.  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 kontemplacja 
Jezusa na krzyżu? Która strona dominuje w moim życiu: jasna czy ciemna?  



  V NIEDZIELA Wielkiego Postu 18 marca 2018. 

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 Bartkowiak. 

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 r. 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 śmier-
ci, rodziców z obu stron, za †† z rodziny Spychalskich i Dębskich. 

Poniedziałek  19 marca 2018. 

700 
Za †† Wandę Sachę w 6. rocz. śmierci, męża Wincentego, rodziców z obu stron, Gerarda 
Sacha, Małgorzatę Szczypka, Irenę Jankowską, Krystynę Wereszczyńską, Herberta Mazu-
ra oraz lokatorów z ul. Astrów 12. 

800 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka imienin i Marcina Tomczaków oraz  †† z obu stron. 

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Wtorek 20 marca 2018. 

700 
Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz do Op. Bożej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MB i św. Antoniego oraz zdrowie dla Heleny z 
ok. urodzin. 

800 O Boże błogosławieństwo dla Łukasza z okazji 18 urodzin o potrzebne dary Ducha św. 

1800 
1. Za †† Ireneusza Dembskiego w kolejna rocznicę śmierci. 
2. Za † Jana Biegisza w 10 r. śmierci. 

Środa 21 marca 2018. 
700 Za parafian. 

800 Za †† rodziców Witan, Grzybek, braci Henryka, Joachima, Elżbietę. 

900 
W int uczniów i pracowników Ekonomika i Gastronomika z ok. zakończenia rekolekcji 
szkolnych. 

1800 

1. W intencji parafian na zakończenie rekolekcji wielkopostnych. 
2. Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb        
i podziękowań; - Z ok. 60 urodzin Mirosława z podziękowaniem za otrzymane łaski          
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej ro-
dziny. TE DEUM; - Za † mamę Zofię Skibę w 18 r. śmierci oraz ojca Edwarda, siostrę, 
brata i bratową; - Za † męża Henryka Tomalę; - Za † Jadwigę Badziurę, Magdalenę i Ada-
ma Mechów, Różę i Edwarda Pyrków; - Za † Danutę i Czesława Rusinowskich, za ††       
z rodziny. 

Czwartek 22 marca 2018. 

700 Za † Marię Kołtun - od pracowników PHU „Sopolińki” Twardogóra. 

800 Za † brata Tadeusza Mierzwę w 4 r. śmierci i na pamiątkę urodzin. 

1700 
Za †† rodziców Piotra i Marię Lewickich, Stanisława i Annę Szostaków, pokrewieństwo z 
obu stron. 

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

Piątek 23 marca 2018. 

700 Za † brata Piotra Kłoska w 30 dzień po śmierci. 

800 
Za †† rodziców Jadwigę i Edwarda Knapików, brata Rudolfa, bratową Wandę i dziadków 
z obu stron. 

1800 
1. Za † Elżbietę Krawczyk na pamiątkę urodzin - od mamy Danieli. 
2. Za † Andrzeja Nowaka w 10 r. śmierci. 
3. W intencji Natalii Kazimierskiej z ok urodzin. 

  Sobota 24 marca 2018. 

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

800 Za † Marię Kurę w 1 r. śmierci. 

1800 Za †† Jana i Helenę Gruszków i rodziców Nawrat. 

  Niedziela Palmowa - 25 marca 2018. 

700 Za † żonę Helenę Szustak Pucię w 1 r. śmierci od męża z rodziną. 

900 Za parafian. 

1100 
Z ok. ur. córek Justyny i Honoraty, wnuczek Oliwii i Ani z podziękowaniem za dar życia, 
z prośbą o Boże błog.,  opiekę  MB oraz za † Męża Jana Bałos o radość życia wiecznego. 

1230 
1. CHRZTY: Aleksandra Mierzwa, Malwina Ożga, Witold Styrna, Weronika Ka-
sperek, Natalia Weiman. 
2. W intencji żywych i †† członków  Polskiego Związku Niewidomych koła Chorzów. 

1700 Z ok. 35 ur. Adama z podz. otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę  MB. 

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 


