
Ogłoszenia Parafialne 28.02.2016r. 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale 
w niedziele o 1615, Drogę Krzyz ową w piątki o 1715 i Drogę Krzyz ową 
dla dzieci w soboty o 900. W czwartki o godz. 1830 na naboz en stwa do 
Miłosierdzia Boz ego. 

Jutro o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.  
 

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu we wto-
rek po wieczornej Mszy s w. razem z Odnową w Duchu S w., w czwar-
tek o 1530, w piątki o godz. 2000 i w sobotę od 1700.  

W tym tygodniu przypadają  I czwartek, i Piątek i I Sobota mie-
siąca zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

W czwartek podczas Mszy św. szkolnej o godz. 1700 dzieciom 
przygotowującym się do I Komunii s w. zostaną pos więcone skarbce, 
a po Mszy s w. spotkanie dla dzieci i rodzico w. 

W piątek Msza św. młodzieżowa o godz. 1800, zapraszamy mło-
dziez  naszej parafii zwłaszcza przygotowującą się do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. Dla nich obecnos c  na tej Mszy oraz na spotkaniu 
jest obowiązkowym elementem przygotowania do przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania.  

W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną starszych i cho-
rych parafian.  

Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta zostanie odprawiona 
w piątek 11 marca po Mszy s w. o godz. 1800. Juz  dzis  serdecznie zapra-
szamy do wzięcia udziału w tej wspo lnej modlitwie.  

Siostry Służebniczki zapraszają dzieci do siebie do klasztoru 
w sobotę od 1400-1630. 

Przypominamy i zapraszamy na naszą parafialną pielgrzymkę 
do Włoch w kwietniu br. Szczego ły w kancelarii i na naszej parafialnej 
stronie internetowej.  

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na naszego kościoła za ty-
dzien  kolekta na archidiecezję. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. Dziękuję Ze-
społowi Charytatywnemu za przeprowadzoną zbio rkę na misje. W przy-
szłą niedzielę po Mszach s w. pod cho rem będzie moz na nabyc  paschali-
ki wielkanocne. 

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

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławien stwa.           Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
28.02. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 13, 1-9) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

III Niedziela Wielkiego Postu  

 W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, któ-

rych krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.   Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że 

ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucier-

pieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie 

zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i 

zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».   

 I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony 

w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł 

więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym fi-

gowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?”  Lecz on mu odpo-

wiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i 

może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”» 

  Oto Słowo Pańskie. 

NASZA PIELGRZYMKA DO WŁOCH 

Doszło sanktuarium św. RITY z Casci !!! 

   Zachęcamy serdecznie wszystkich jeszcze niezdecydowanych, aby 
w najbliższych dniach podjęli decyzję. Pielgrzymujemy z naszej parafii 
w Roku Miłosierdzia do świętych miejsc ziemi włoskiej. Od 3 do 10 
kwietnia nawiedzimy: 
Asyż, Rzym i Watykan, Monte Casino, Monte Sant’Angelo, San 
Giovani Rotondo, Lanciano, Loretto, Padwę, Wenecję. 

Cieszymy się, że udało się zamieścić także nawiedzenie sanktuarium 
św. Rity z Casci. 

 
Koszt 250 EUR + 940 zł (razem ok. 1990 zł)  
Szczegóły w kancelarii. Serdecznie zapraszamy. 
 



III NIEDZIELA Wielkiego Postu 28 lutego 2016.   

  700 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka urodzin i Marcina Tomczaków i za †† z 
rodziny Maćkowskich. 

 900 Za †† rodziców Annę i Gerarda Kubiców w rocznicę śmierci. 

1100 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z okazji 
80. rocznicy urodzin Kazimierza Delocha i kolejnej rocznicy urodzin Danieli De-
loch, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Boskiej na dal-
sze lata życia. TE DEUM 

1230 CHRZTY: Kinga Jasiok,  Mikołaj Krensel, Milena Sojka, Dominik Topór  
ROCZKI: Julia Michalik 

1700 Za † syna Romana Skrzydlewskiego, †† rodziców Antoninę i Stanisława Kapi-
czyńskich, †† Elżbietę i Władysława Skrzydlewskich. 

Poniedziałek 29 lutego 2016. 

700
 W intencji Barbary Scroggins w dniu urodzin z podziękowaniem za łaski jakimi 

została obdarowana i z prośbą o Boże miłosierdzie oraz nieustającą opiekę Matki 
Boskiej dla niej i jej rodziny. 

800
 Za † Leokadię Karczewską od lokatorów z ul. Gałeczki 13. 

1800
 Za †† rodziców Helenę i Michała Bryłkowskich w rocznicę śmierci, †† z rodziny 

Bryłkowskich, Budzanów, Byków i Torończaków. 

Wtorek 1 marca 2016.  

700
 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarod. oraz za †† z rodziny Budych, 

Renert, Kornas i Wieczorek. 

800
   

1800
 1. Za †† rodziców Jana i Matyldę na pamiątkę urodzin. 

2. Za † Janinę Leduchowską od sąsiadów z ul. Krzywej 31. 

Środa 2 marca 2016. 

700
 Za † męża Henryka, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

800
 Za †† Aleksandra i Annę Ostrowskich. 

1800
 Msza św. Zbiorowa:  

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- W int. Stanisławy Jamy z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar 
życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Mat-
ki Bożej i wstaw. św. Antoniego oraz o potrzebne łaski na dalsze lata. TE DEUM. 
- Za † Stefanię Stolarek w 4. rocznicę śmierci oraz za †† jej rodziców. 
- Za † Jadwigę Badziurę w 20. rocznicę śmierci i †† z rodziny Badziura, Pyrek, 
Biegisz i Mech. 

Czwartek 3 marca 2016.  

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za naszych kleryków. 

800
 Za † mamę Marię Wieczorek na pamiątkę urodzin. 

1700
 1. Za † Gertrudę Jędrak z okazji urodzin oraz za †† rodziców Weronikę i Stani-

sława. 
2. Za † Andrzeja Bialika w 30 dzień po śmierci. 

IV NIEDZIELA Wielkiego Postu 6 marca 2016.  

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania do 
Arcybractwa NSPJ. 

900 W intencji Jana w rocznicę urodzin dziękując Bogu za dar życia, za wszelkie 
dobro oraz prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na 
dalsze lata. 

1100 Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Du-
cha Świętego, opiekę Matki Bożej oraz życzliwość ludzką dla Adama. 

1230 Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin Stefana Michalika, z podzię-
kowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla niego i całej rodziny. TE DEUM. 

1700 Za †† Emilię, Alojzego, Antoniego i Irenę Wilczków, †† Gertrudę, Jana, Pawła, 
Jerzego, Henryka Kozubów oraz Marię i Ludwika Szejnowskich. 

MISERICORDYNA PLUS 
 

W ubiegłą niedzielę po modlitwie Anioł Pański Papież zachęcił wszystkich zebranych do 
częstego korzystania z duchowego leku jakim jest "Misericordina". Franciszek uczynił to już 
po raz drugi, zalecał bowiem jego stosowanie już w listopadzie 2013 r. Wydaje się jednak, że 
w trwającym Roku Miłosierdzia jego wartość i siła działania nabierają szczególnej mocy. 

 
"Wielki Post jest czasem sprzyjającym przejściu przez drogę nawrócenia, w której cen-

trum jest miłosierdzie. Dlatego dzisiaj chciałbym podarować wam, którzy jesteście zebrani 
tutaj na placu, «lek duchowy» o nazwie «Misericordina». Raz już to zrobiliśmy. Ale ta jest 
lepszej jakości. To jest «Misericordina Plus»! Pudełko zawiera różaniec i mały obrazek Jezu-
sa Miłosiernego. Za chwilę rozdawać go będą wolontariusze, wśród których znajdują się ubo-
dzy, bezdomni, uchodźcy oraz zakonnicy. Przyjmijcie ten dar jako pomoc duchową, by roz-
przestrzeniać, szczególnie w tym Roku Miłosierdzia, miłość, przebaczenie i braterstwo" - po-
wiedział Papież. 

Piątek 4 marca 2016. 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz 
za rodziny naszej parafii. 

800 Za † Tadeusza Majka i jego rodziców. 

1800 1. Za † Kazimierę Gnutek i †† z rodziny Sikorskich i Piątek. 
2. Za † Waldemara Wysockiego w 4 rocznicę śmierci. 

Sobota 5 marca 2016. 

700 W intencji solenizantek Stefanii Witosz, Krystyny Sroczyńskiej i Marii Piotrow-
skiej oraz do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Boskiej, z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata, łaskę wiary, dary Ducha Święte-
go i opiekę św. Franciszka. 

800 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i 
zmarłych członków Żywego Różańca. 

1300 CHRZTY: Alicja Bulanda i Samuel Biały. 

1800 Za † Ireneusza Dembskiego na pamiątkę urodzin. 

http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,46882,przebaczenie.html

