
Ogłoszenia Parafialne 26.03.2017r. 

Dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w naszych parafialnych rekolek-
cjach wielkopostnych.  

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedziele o 1600, 
Drogę Krzyżową w piątki o 1715 i Drogę Krzyz ową dla dzieci w soboty o 900.  

W kancelarii i zakrystii moz na składac  tzw. zalecki za naszych drogich zmar-
łych, 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 e-
mu w tym czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

Dzisiejsza Niedziela jest zwana Niedzielą Radości (Laetare). Kos cio ł cieszy 
się z obfitos ci do br nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, kto ry-
mi obdarza swe dzieci.  Rzymskiej to niedziela ro z , poniewaz  w tym dniu obdarowy-
wano się pierwszymi kwiatami zakwitających ro z , a Ojciec Ś więty pos więcał złotą 
ro z ę, kto rą ofiarowywał osobis cie osobie zasłuz onej dla Kos cioła. Śtąd w dzisiejszej 
liturgii ro z owy kolor szat. 

W naszej wspólnocie gościmy dziś p. Patrycję Hurlak, aktorka, i autorkę 
ksiąz ki :Nawro cona wiedz ma. P. Patrycja daje s wiadectwo o swoim własny nawro -
ceniu. Będziemy mieli okazje posłuchac  jej na zakon czenie kaz dej Mszy s w. Pod cho -
rem moz na takz e nabyc  wspomnianą ksiąz kę.  

Jutro zapraszamy na godzinę 1700 na naboz en stwo „Siedmiu Słów z Krzyża 
Jezusa”, podczas kto rego będziemy rozwaz ac  ostatnią wolę naszego Zbawiciela oraz 
wspo lnie s piewac  tradycyjne pies ni pasyjne.  

Jutro o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego. 
W poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 930 uczniowie dwóch szkół - Ga-

stronomika i Ekonomika przeżywać będą w naszej świątyni rekolekcje wiel-
kopostne. Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Kolekta za ty-
dzien  takz e na potrzeby, na pokrycie rachunko w za gaz olej opałowy i prąd. Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Pod chórem członkowie parafialnego zespołu caritas rozprowadzają paschali-
ki wielkanocne, a docho d z ich sprzedaz y przeznaczony jest na działalnos c  Caritas 
naszej diecezji. Moz na przy tej okazji złoz yc  ofiarę na dzieła misyjne Kos cioła. 

Wczoraj przeżywaliśmy w Kościele Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 
kto ra jest jednoczes nie dniem s więtos ci z ycia, dlatego dzieci i młodziez  naszej Para-
fii w przyszłą niedzielę będą nas zachęcali do podjęcia dzieła duchowej adopcji 
dziecka poczętego. Duchowa adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moral-
nych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłos ci, bezpieczen stwa i soli-
darnos ci. Młodzież oazowa z okazji dzisiejszej Niedzieli Rados ci za tydzien  po 
Mszach s w. częstuje nas ciastem, a zbierane w ten sposo b datki juz  gromadzi na 
swoje rekolekcje wakacyjne, za tydzien  będzie tez  moz liwos c  wsparcia rekolekcji 
dla oso b niepełnosprawnych, kupując u pani Teresy Janysek ozdoby s wiąteczne.    

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość, są Misyj-
ne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  

Na nowo rozpoczęty tydzien , niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosła-
wien stwa.    

 
                                                                                        Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
26.03. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 9,1.6–9.13–17.34–38) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

IV Niedziela  Wielkiego Postu 

   Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 

Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i 

rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. 

On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem 

widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. 

Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego 

podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili więc tego człowieka, 

niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus 

uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, 

w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmy-

łem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie 

jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób 

człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwoje-

nie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w 

związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to 

dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pou-

czać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy 

go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: 

„A któż to jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest 

nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: 

„Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.  Oto Słowo Pańskie. 

Wzór godny naśladowania 

   W dzisiejszej Ewangelii warto także zwrócić uwagę na postać niewidomego. 

Posiada on bowiem istotne cechy, które jako ludzie wierzący powinniśmy starać 

się naśladować. Po pierwsze, jest posłuszny. Nie byłoby jego uzdrowienia, gdy-

by nie wykonał on polecenia Jezusa i nie poszedł obmyć się w sadzawce. Po 

drugie, jest uczciwy i odważny. Mówi to, co jest zgodne z jego wiedzą, logiką, 

osobistymi poglądami. I wreszcie, co pokazuje jego końcowa rozmowa z Jezu-

sem – jest w pełni otwarty na łaskę, gotowy uwierzyć, gdy zostanie mu obja-

wiona prawda. 



IV Niedziela Wielkiego Postu - 26 marca 2017. 

700 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Heczko i za † męża Jerzego.  

900 Za † Wacławę Trojak.  

1100 

Do Opatrzności Bożej w int. Danieli i Mariana Soswów z okazji 50. rocznicy 

ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  

opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny.    TE DEUM  

1230 
CHRZTY: Tymon Maleszko, Nikodem Kołodziej, Oliwia Stefańska, Eryk Kli-

siatys  ROCZKI: Jakub Pytlik  

1700 Za †† Marię i Alfreda Kaczmarczyków oraz †† z rodziny.  

Poniedziałek 27 marca 2017. 

700 Za † Ryszarda Staneczko.  

800 Za † Jadwigę Klytę – intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Poniatowskiego 28.  

1800 Za † Tadeusza Mierzwę jako pamiątka urodzin.  

Wtorek  28 marca 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.  

800 Za † Bernarda Mańkę – int. ofiarowana od lokatorów z ul. Poniatowskiego 24.  

1800 1. Za †† Angelikę Wojcieszak w kolejną r. śmierci i pokrewieństwo z obu stron. 

2. Za † Patryka Wilka.  

Środa 29 marca 2017.  

700 Za † syna Romana Skrzydlewskiego jako pamiątka urodzin.  

800 Za †† Teodora Horaka jako pamiątka urodzin, żonę Martę oraz †† z pokrewień-

stwa.  

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

próśb i podziękowań; 

- Za † Dorotę Suszkę od lokatorów z ul. Krzywej 39; 

- Za † Henryka Konieczkę w 30 dzień po śmierci.  

Czwartek 30 marca 2017.  

700 Za †† Pawła i Felicję Knopików oraz †† z pokrewieństwa.  

800 Za Parafian.  

1700 1. Za †† męża Henryka Tomalę w 2. rocznicę śmierci, rodziców Jadwigę i Wik-

tora Tomala, Elżbietę i Józefa Respondek, brata Tadeusza i pokrewieństwo z obu 

stron. 

2. Za †† rodziców Emilię i Karola Kloców, Jadwigę i Józefa Błaszczaków oraz 

Irenę Grzechnik w 4. rocznicę śmierci.  

Piątek 31 marca 2017. 

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Gnutka z okazji rocznicy urodzin o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, św. An-

toniego i św. Faustyny.  

800 Za † Łucję Dziadak – intencja ofiarowana od lokatorów z ul. Chopina 11.  

1800 1. Za †† brata Idziego Mazurkiewicza oraz rodziców Marię i Czesława. 

2. Za † Maksymiliana Hypę.  

Niedziela Radości 
 

 

   „Raduj się, wesel się Jerozolimo”. To wezwanie do radości wydaje się czymś niezwy-

kłym, jeśli zważymy na fakt, że właśnie jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. A jed-

nak – w tym czasie pokuty słyszymy nawoływanie do tego, by się radować. Kościół 

odpowiada na to wołanie. Dziś kapłani przyodziewają różowe szaty, porzucają wielko-

postny fiolet. Dziś też można ozdabiać ołtarz kwiatami i podczas liturgii używać instru-

mentów muzycznych. Tradycja niedzieli Laetare sięga do początków chrześcijaństwa. 

Zanim bowiem ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku 

po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim 

dniem radości. Od XVI wieku tego dnia, zwanego również „Niedzielą Róż”, w Rzymie 

w Bazylice św. Krzyża papież święcił złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla Ko-

ścioła. Zgromadzeni w Bazylice wierni obdarowywali się kwiatami symbolizującymi 

piękno, ale i ból cierpienia. Inna nazwa tej niedzieli to „Niedziela matczyna”. Dla 

chrześcijan ta niedziela upamiętniała nie tylko macierzyństwo ludzkie, ale także macie-

rzyństwo Kościoła oraz matczyną godność Najświętszej Maryi Panny. Zwyczaj ten na-

wiązuje do fragmentu z czytania z Listu do Galatów 4,26 (w nadzwyczajnej formie ry-

tu): „ […] górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką.” Tradycyjnie 

w tym dniu służba otrzymywała dzień wolny, by udać się do swojego kościoła parafial-

nego, często z rodzinami. Ze względu na obciążenie pracą, był to jeden z niewielu dni w 

roku, kiedy cała rodzina mogła spotkać się razem. Liturgia Laetare zwyczajowo obcho-

dziło się więc w kościele parafialnym, gdzie przynoszono kwiaty jako wyraz wdzięcz-

ności za „duchowe macierzyństwo” (później był to też dzień wręczania kwiatów mat-

kom). „Niedziela Matczyna” jest nadal obchodzona w krajach anglosaskich 

(szczególnie w Irlandii) jako dzień matki. Warto też wspomnieć, że w starożytności 

obchodzono w tym dniu święto boginii-matki Kybele.  

Sobota 1 kwietnia 2017. 

700 Za Parafian  

800 Za † Reginę Kiołbasę - intencja ofiarowana od koleżanek.  

1800 Za †† Olgę i Stefana Giecko, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.  

V Niedziela Wielkiego Postu - 2 kwietnia 2017. 

700 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o 

rozwój duchowy i liczebny wspólnoty.  

900 Za †† Wacławę i Stefana Trojaków.  

1100 Za †† rodziców Krystynę i Stanisława Sobczyków  

1230 W int. Andrzeja Hoszcza z ok. 70. rocznicy urodzin, o Boże błog., zdrowie, opie-

kę MB i św. Antoniego dla solenizanta i całej rodziny.                 TE DEUM  

1700 Za †† Franciszka, Anielę i Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę i 

Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów oraz †† z rodziny Filuś i Pu-

stelnik.  


