
Ogłoszenia Parafialne 03.03.2019r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.    
Najbliższy wtorek to I Wtorek miesiąca, wezwania do Św. Antoniego od-

mówimy  także po wieczornej Mszy, a Akcja Katolicka zaprasza do wspólnej 
modlitwy za chorych i na swoje spotkanie po Mszy.  

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który kończy 
się I Niedzielą Wielkiego Postu – Niedzielą Trzez wos ci. Zachęcamy do podjęcia abs-
tynencji od alkoholu i do dania s wiadectwa poprzez wpis do Księgi Trzez wos ci – 
jest ona wyłoz ona na bocznym ołtarzu obok zakrystii. 

Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Z całym Kościołem rozpoczynamy 
okres Wielkiego Postu. Popielec jest dniem wstrzemięz liwos ci i postu s cisłego. 
Wstrzemięz liwos c  od pokarmo w mięsnych obowiązuje wszystkich, kto rzy ukon -
czyli 14 rok z ycia. Post - czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje 
wszystkich miedzy 18 a 60 rokiem z ycia. Msze s w. w Ś rodę Popielcową z obrzędem 
posypania gło w popiołem o 700, 900, 1800, oraz zapraszamy na dodatkową Mszę s w. 
o godz. 1930. Zebrana kolekta przeznaczona będzie na działalnos c  charytatywną 
naszej parafii. 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach  
Wielkiego Postu:  
 

Droga Krzyżowa dla dorosłych  w piątki  o godz. 1715;  
Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki po Mszy szkolnej o 1700;   
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 1600.  

 

Kazania pasyjne w tym roku wygłosi nasz wikary ks. Piotr. 
W kancelarii i zakrystii można składać tzw. zalecki za naszych drogich 

zmarłych, 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 emu w tym czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

W środę po Mszy o godz. 1800 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. W czwartek Msza św. szkolna o 1700 zapraszamy 
wszystkie dzieci. Dzieciom przygotowującym się do I Komunii s w. zostaną pobło-
gosławione skarbce komunijne. Po Mszy spotkanie przed I Komunią.  

Zapraszamy na tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo. To szczególny 
czas modlitwy  przed Najs więtszym Śakramentem przez trzy dni po Popielcu: w 
czwartek, w piątek i w sobotę od godz. 1400 do Mszy św. wieczornej.  Od godz. 
1400 - 1500 Legion Maryi zaprasza w czwartek i piątek na prowadzoną przez Legion 
adorację.  

Ogłoszenia dla Legionu Maryi wielkopostny DZIEŃ SKUPIENIA dla człon-
ków i sympatyków Legionu Maryi w sobotę 9 marca o godz. 1000 w kaplicy 
sióstr przy ul. Powstańców. 

W sobotę 9 marca odwiedzimy naszych chorych parafian z posługą 
sakramentalną. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. Za tydzień 
kolekta na Caritas Archidiecezji, to tzw. jałmuz na postna. Bo g Zapłac  za kaz dą ofia-
rę. 

        Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
03.03. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 6, 39-45)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

VIII Niedziela Zwykła  

   Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić 
niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczy-
ciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. 
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we wła-
snym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drza-
zgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? 
Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usu-
nąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły 
owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owo-
cu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka 
jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca 
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfito-
ści serca mówią jego usta".  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 
  Sługa Boży ks. Franciszek Jordan umieścił w swoim Dzienniku duchowym 
taką myśl: „Człowiek pokorny wyznaje swoją winę i słabość, człowiek pyszny 
stara się ją ukryć w brudzie innych”. Czasami krytykujemy innych i upomina-
my ich, aby odwrócić uwagę od naszych błędów i potknięć. Ktoś powiedział 
kiedyś, że jeśli stoi się w błocie po kolana, to najlepiej pochlapać tym błotem 
innych, aby nie zauważyli przypadkiem, że chlapiący jest w błocie, tylko pa-
trzyli na siebie nawzajem.  
   Pan Jezus nie zabrania braterskiego napominania. Zanim jednak przystąpisz 
do upominania innych, nie zapomnij, że najpierw sam masz być dla nich wzo-
rem i naprawić własne błędy.  
   Co jest warunkiem skutecznego upomnienia? Święty Paweł odpowiada – mi-
łość! Jeśli twoje serce będzie pełne dobra, wtedy będziesz mógł z większą sku-
tecznością pomóc innym. Bo kiedy w twoim sercu jest zło, cóż dobrego możesz 
innym przekazać?  
   Na szczęście Jezus Chrystus przede wszystkim zna serce człowieka i jego 
prawdziwe intencje. Dlatego jego sąd będzie sprawiedliwy. Jezus Chrystus na 
pewno weźmie każdego w swoją obronę. On jest z tymi, którzy doznają krzyw-
dy, a nie z tymi, którzy ją zadają.  



 VIII Niedziela Zwykła 3 marca 2019. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny 
wspólnoty. 

900 Za † Szczepana Wojewnika. 

1100 
Za †† żonę Halinę Machowską w 3. rocznicę śmierci, syna Sławomira i rodziców z obu 
stron. 

1230 
Za † syna Romana Skrzydlewskiego w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców Antoninę 
i Stanisława Kapiczyńskich, Elżbietę i Władysława Skrzydlewskich. 

1700 Za † brata Brunona Pierchałę, jego żonę Jadwigę oraz rodziców Różę i Józefa Pierchałów. 

Poniedziałek  4 marca 2019. 

700 
Za †† rodziców Marię, Franciszka, brata Brunona, siostrę Agnieszkę, rodziców chrzest-
nych Wiktorię i Jana, Agnieszkę, Romana, pokrewieństwo, sąsiadów, kolegów i koleżnki, 
poległych górników, zmarłych kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące. 

800 
Z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 
życzliwość ludzką z okazji urodzin Adama Dołęgowskiego. 

1800 Za †† Gertrudę Jędrak, jej rodziców Weronikę i Stanisława. 

Wtorek 5 marca 2019. 

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

800 Za †† rodziców Jana i Matyldę Przybytków. 

1800 

1. Za †† Magdalenę Potkowę w 3. rocznicę śmierci, męża Józefa, synów Piotra i Stefana 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. Za † Waldemara Kaczyńskiego - od szwagra Aldona Nabiałka z żoną Beatą i synem 
Damianem. 

 ŚRODA POPIELCOWA 6 marca 2019.  

700 Za †† Tadeusza Majkę i jego rodziców. 

900 Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich. 

1800 Za †† rodziców Janinę i Kazimierza Janasów i brata Stanisława. 

1930 Za † Andrzeja Kalę - od pracowników GONAR i GONAR-BIS. 

Czwartek 7 marca 2019. 

700 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-
płaństwa. 

800 Za †† rodziców Nowak i Kunysz, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

1700 
Za †† rodziców Stefanię w 10. rocznicę śmierci i Edwarda Gnotów oraz pokrewieństwo 
z obu stron. 

Piątek 8 marca 2019. 

700 
Za Papieża Franciszka o potrzebne łaski, wypełnienie się woli Bożej w czasie pontyfikatu, 
o świętość dla kapłanów przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, św. Michała 
Archanioła i św. Piotra Apostoła. 

800 Za  † Krystynę Regucką - od lokatorów z ul. Karpińskiego 16. 

1800 
1. Za †† rodziców Annę i Pawła Haberlów, Janinę i Stefana Wełpów, Juliannę i Józefa 
Rabiegów, Emila Leśników. 
2. Za † żonę Beatę Orłowską od męża i dzieci. 

Czterdzieści dni postu 
   Najstarsze świadectwa o praktykowaniu przez chrześcijan postu jako przygotowania 
do Paschy pochodzą z III w. Tertulian (ok. +240 r.) podaje, że post trwał tylko 40 go-
dzin, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ale był bardzo surowy. Pod koniec tego samego 
wieku wydłużono go do tygodnia. Sobór nicejski w 325 r. postanowił, że czas pokutny 
przed pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego trwać będzie 40 dni. W Kościele 
wschodnim rozpoczynano go osiem tygodni przed Wielkanocą, wyłączając z niego so-
boty i niedziele. Kościół Zachodni przyjmował sześć tygodni postu, bez niedziel, gdyż 
każda niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana. Papież Grzegorz Wielki, pod 
koniec VI w., ujednolicił w całym Kościele okres Wielkiego Postu, ustanawiając do-
kładnie 40 dni wielkopostnego przygotowania. Okres ten rozpoczyna się Środą Popiel-
cową, kilka dni przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu.  
   Dlaczego właśnie 40 dni? Liczba 40 w Biblii jest "zarezerwowana" dla dzieł oczysz-
czenia i przygotowania. 40 dni trwał deszcz i potop, Mojżesz przebywał na Synaju 
przez 40 dni i 40 nocy, 40 lat Izraelici błąkali się na pustyni... Chrystus pościł 40 dni na 
pustkowiu. Pamiętać jednak trzeba, że liczba 40 nie jest rozumiana w Biblii w sensie 
matematycznym, lecz symbolicznym.  
   W Wielkim Poście biskupi zachęcają wiernych, by czynić refleksję nad "Kościołem - 
domem zjednoczonych Miłością". Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy skazani tylko na 
własne siły. Nie mamy walczyć o zbawienie w pojedynkę. Mamy odkrywać swoje 
miejsce w Kościele, wspierać się nawzajem. Wspólnota to bogactwo darów i chary-
zmatów. Trzeba, byśmy się na dary innych jeszcze bardziej otwierali, ale też innych 
świadomie własnym dobrem ubogacali. Niech więc okres Wielkiego Postu i pragnienie 
nawrócenia pomoże nam w otwarciu się na innych, w dostrzeżeniu godności tych, z 
którymi budujemy Kościół - nasz wspólny dom.  

  Sobota 9 marca 2019. 

700 Za † Gerarda Kubicę. 

800 
W intencji solenizantek Stefanii Witosz, Krystyny Sroczyńskiej, Marii Piotrowskiej do 
Op. Bożej za wstaw. NMP z prośbą o zdrowie, błog. Boże na dalsze lata, łaskę wiary 
i Dary Ducha Św., opiekę św. Franciszka. 

1800 
Za †† rodziców Olgę i Stefana Giecków, dziadków z obu stron, †† z rodzin: Bruś, Giecko, 
Pęcak. 

I Niedziela Wielkiego Postu  10 marca 2019. 

700 Za † Gertrudę Kozubek w 6. rocznicę śmierci. 

900 
Z okazji urodzin Jana Łamika z podziękowaniem za dar życia z prośbą o zbawienie i bło-
gosławieństwo Boże dla solenizanta i całej rodziny. 

1100 Za †† Genowefę Trychtę w 10. rocznicę śmierci, rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

1230 Za †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczaków oraz †† z rodzin Iszczak i Dziekan. 

1700 Za †† z rodzin Wyrtków i Kaczmarczyk. 
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