
Ogłoszenia Parafialne  1.03.2020 r. 

W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy NASZE WIELKOPOSTNE 
REKOLEKCJE PARAFIALNE, witamy w naszej wspólnocie 
o. Sławomira Zielin skiego, franciszkanin konwentualnego, pełniącego 
posługę Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Lwowskiej. 
Prosimy o zapoznanie się z planem naszych rekolekcji – jest 
opublikowany w Głosie s w. Antoniego, jest na naszej stronie internetowej 
i w gablotce. 

Zapraszamy na nauki ogo lne podczas Mszy s w w tygodniu o godz. 
700 i 1800 oraz na nauki stanowe dzis  o 1800 dla męz czyzn jutro o 1900 dla 
kobiet i we wtorek dla oso b z yjących samotnie. 

Od jutra swoje szkolne rekolekcje przez ywac  będą uczniowi SP 10, 
Gastronomika, Ekonomika i Curie 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do modlitwy podczas 
nabożeństw 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. 1615.  

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. Moz na tez  zyskac  Odpust Zupełny ofiarowany za 
zmarłych za poboz ne odprawienie Drogi Krzyz owej 

Naszych chorych parafian z posługą sakramentalną 
odwiedzimy w sobotę 7 marca. 

W tym tygodniu przypadną I czwartek, piątek i I sobota 
nowego miesiąca. 

Przypominamy o propozycjach pielgrzymek parafialnych – 
szczego ły w kancelarii i na stronie internetowej parafii.  Archidiecezja 
wycofała się z Pielgrzymki Narodowej do Rzymu z powodu 
koronawirusa.  

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Caritas Archidiecezji, to 
tzw. jałmuz na postna, kolekta zbierana na zakon czenie rekolekcji 
w s rodę na wszystkich mszach, przeznaczona będzie na dzieła 
prowadzone przez o. Sławomira – naszego rekolekcjonisty pracującego 
na co dzien  we Lwowie, a w przyszłą niedzielę kolekta na biez ące 
potrzeby parafii. Za tydzien  ro wniez  wychodząc z kos cioła moz na 
wesprzec  fundusz misyjny – zespo ł charytatywny przeprowadzi zbio rkę. 
Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Na nowy tydzień, niech wszystkim Bóg błogosławi.  

Głos świętego Antoniego 
1.03.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 
A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”». 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie 
narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 
napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach 
nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». 

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego”». 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: 
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”». 

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. 
          Mt 5, 38-48 

 Kuszenie na pustyni jest ściśle 
związane z tym, co wydarzyło się tuż przed 
nim, kiedy nad Jordanem Chrystus usłyszał 
zapewnienie Ojca: „Ty jesteś Moim Synem 
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. To 
jest początek publicznej działalności Jezusa. 
U początków jest miłość. W sumie, później 
także nie chodzi o nic więcej. 

 „Nie wódź nas na pokuszenie”. Kto nas kusi – Bóg czy diabeł? 
Chrystus jako człowiek przyjmuje miłość Ojca, żeby objawić ją ludziom. Jej 
szczytem będzie krzyż, „bo nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie 
daje za przyjaciół swoich”. Kuszenie Jezusa jest wymierzone dokładnie 
przeciwko doświadczeniu chrztu w Jordanie. Walka duchowa toczy się o 
wiarę w miłość Ojca. Diabeł dwukrotnie rozpoczyna swoje kuszenie od 
zdania: „Jeśli jesteś Synem Bożym…”. To przebiegły zabieg, który ma 
wzbudzić wątpliwość: jestem, a może nie jestem? 



 NIEDZIELA 1 marca 2020. 
700

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

900
 Za † Stefanię Stolarek - od męża i synów. 

1100
 1. W intencji Danieli i Kazimierza Delochów z okazji urodzin jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity dla solenizantów i 
całej rodziny. 

2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 60. urodzin Andrzeja 
Bensza. TE DEUM 

1230
 Za †† Zbigniewa Jarczaka w 2 rocznicę śmierci, Józefa i Annę Jarczaków, 

Szczepana i Zofię Obalskich. 

1700
 Za † Holgera Schöna. 

Poniedziałek 2 marca 2020. 
700

 Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków oraz dziadków z obu stron. 

800
 Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich. 

1800
 Za †† rodziców Annę i Pawła Hamerlów, Janinę i Stefana Wełpów, Juliannę i 

Józefa Rabiegów oraz Emila Leśnika. 

Wtorek 3 marca 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † syna Romana Skrzydlewskiego w 12 rocznicę śmierci. 

1800
 1. Za †† brata Brunona, żonę Jadwigę oraz rodziców Różę i Józefa 

Pierchałów. 
2. Za † syna Ireneusza Dembskiego na pamiątkę urodzin. 

Środa 4 marca 2020. 
700

 Za †† Magdalenę Potkowę w 4 rocznicę śmierci, męża Józefa, synów Piotra i 
Stefana oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej, życzliwość ludzką z okazji 40 urodzin Adama Dołęgowskiego. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za †† rodziców Józefa i Helenę; 
- Za † Jana Żelasko, †† z rodzin Żelasko, Łukasik, Gąsior, Jendrysczyk, 
Łyszczarz oraz dusze w czyśćcu cierpiące; 

- Za † Katarzynę Jankowską w kolejną rocznicę śmierci. 

Czwartek 5 marca 2020. 
700

 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących 
się do kapłaństwa. 

800
 Za †† rodziców Jana i Matyldę Przybytków jako pamiątka urodzin. 

1700
 1. Za † Józefa Wawrziczka w 10. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

2. Za †† mamę Hildegardę w 1. rocznicę śmierci, ojca Franciszka, rodziców 
Marię i Tadeusza. 

Piątek 6 marca 2020. 

Wielki Post trwa 40 dni.  

 Jest to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu przygotowania na 

rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności,  

potrzebuje stanąć przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu jest 

najpierw czas.  

 Prorocy długo przygotowywali się na spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, 

kiedy czekała ich ważna do spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni i nocy przebywał na 

górze Synaj poszcząc, by otrzymać wreszcie tablice 10 przykazań. Eliasz, mocą pokarmu 

niebieskiego, szedł przez 40 dni i 40 nocy aż do Bożej góry Horeb, by doświadczyć 

spotkania z Bogiem w postaci cichego poszumu wiatru. Nawet pogańscy Niniwici, dzięki 

pracy Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć, by przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia 

ich miasta od zagłady. Tym bardziej Jezus, idąc za przykładem tego symbolicznego znaku, 

udaje się na pustynię, by przez 40 dni przygotować się do swojej misji zbawczej. Każdy z 

nas w okresie Wielkiego Postu otrzymuje więc swoje 40 dni, czas na przygotowanie do 

szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia 

Piątek 6 marca 2020. 
700

 1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 
oraz za rodziny naszej parafii. 
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz o za †† z obu stron. 

800
 Za †† rodziców Marię i Jana Drendów oraz Emilię Miedza. 

1800
 1. Za †† Gertrudę Jędrak i jej rodziców. 

2. Za † Anielę Podleską w 10 rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Podleski, 
Ligacz, Bytomski, Zopora i Langos. 

Sobota 7 marca 2020. 
700

 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i †† 
członków Żywego Różańca. 

800
 W intencji solenizantek Stefanii Witosz, Krystyny Sroczyńskiej, Marii 

Piotrowskiej do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą 
o zdrowie, błogosławieństwo Boże na dalsze lata, łaskę wiary, dary Ducha 
Świętego oraz opiekę św. Franciszka. 

1800
 Za † męża Krzysztofa Gajdę w 10. rocznicę śmierci. 

NIEDZIELA 8 marca 2020. 
700

 W intencji Stefani Witosz jako podziękowanie za dar życia i opiekę Bożą. 

900
 W intencji Jana Łamika z okazji 70 urodzin jako podziękowanie za dar życia 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla solenizanta i całej rodziny. TE 
DEUM 

1100
 Za † męża Engelberta Woisza w 20. rocznicę śmierci oraz †† rodziców 

Teodozję i Wojciecha Iszczków. 

1230
 W intencji Marty Chmiel z okazji 1 urodzin jako podziękowanie za dar życia 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 
1700 Za †† Kazimierę Gnutek, rodziców Mariannę i Józefa, †† z rodzin Sikorski, Piątek i Gnutek. 


