
Ogłoszenia Parafialne 5.03.2017 r. 

Dziś Niedziela Trzeźwości – zachęcamy do podjęcia 
abstynencji od alkoholu oraz do wpisu w Księdze Trzez wos ci. 

 

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

 
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. Ś więta i zbawienna jest myśl modlić 
się za zmarłymi, polecajmy więc ich Miłosierdziu Bożemu w tym 
czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

 

W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu 
Biblijnego.  

 

We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka 
zaprasza do wspo lnej modlitwy w intencji chorych oraz na swoje 
spotkanie na probostwie.  

 
W tym tygodniu, we wtorek o godz. 1300 Siostry Słuz ebniczki 

zapraszają do siebie do klasztoru senioro w, a w sobotę od godz. 
1400-1630 dzieci młodziez . 

  
W najbliższy czwartek odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Sprzęty można znosić pod 
kryptę do godz. 1630, potem zostaną one wywiezione.  

 
W czwartek o godz. 1800 zapraszamy na spotkanie członków 

Parafialnego Zespołu Caritas.  
 
W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną naszych 

chorych parafian. 
 

W sobotę swoje urodziny świętuje ks. Bartłomiej. Zapraszam 
do wspólnego z nim dziękczynienia  podczas Mszy św. o godz. 
1800.                           

       dalej na stronie 3 

Głos świętego Antoniego 
05.03. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 4, 1-11 ) 

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. 

Krótkie refleksje    

 

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres przygotowania do 
najważniejszej uroczystości w roku kościelnym, to jest do Wielkanocy. Jak 
Chrystus przez krzyż i mękę wszedł do chwały, tak samo każdy chrześcijanin 
przygotowuje się do radości wielkanocnych świadomie podejmowaną pokutą. 
Ma się ona wyrazić przede wszystkim w wytężonej pracy nad sobą. Pójdzie 
więc w kierunku usuwania z naszego życia zła. Grzech bowiem jest bardzo 
smutną rzeczywistością, która towarzyszy człowiekowi od samego początku. 
Chrystus przynosi nam wyzwolenie z grzechu i pragnie, abyśmy zawsze 
chodzili w nowości życia, do czego zobowiązaliśmy się na chrzcie świętym.  

 
 

Boga możesz ignorować. Bogu możesz nie dowierzać. Z Bogiem 
możesz nawet się pokłócić. Nie znaczy to jednak, że racja będzie po 
twojej stronie.  



Poniedziałek  6 marca 2017. 
700

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

800
 Za † Stefanię Rurańską w 2. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Rurański, 

Łuczak i Wichera. 

1800
 Za †† Gertrudę, Józefa i Rudolfa oraz †† z rodziny Cichoń i Wilczek. 

Wtorek 7 marca 2017. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz do 
Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla 
chrześniaków: Katarzyny i Witolda z rodzinami. 

800
 Za †† Gertrudę i Antoniego Komrausów, Gertrudę Franke, Jerzego 

i Melanię Stencel, Marcellę i Ewę Gatniejewską. 

1800
 1. Za † Romana Biegisza w 1. rocznicę śmierci. 

2. Za †† rodziców Stefanię Gnot w 8. rocznicę śmierci i Edwarda oraz 
pokrewieństwo z obu stron. 

Środa 8 marca 2017. 

700
 Za † mamę Magdalenę Potkowę w 1. rocznicę śmierci. 

800
 Za † Stefanię Stolarek w 5. rocznicę śmierci od męża i synów. 

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

w intencji próśb i podziękowań; 
- Do Opatrzności Bożej w intencji Adelajdy Mrugały z okazji 85. rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz o radość życia 
wiecznego dla †† rodziców i †† z rodziny Bula i Banduch. TE DEUM 

Czwartek 9 marca 2017. 
700

 Za † Henryka Kaczmarka na pamiątkę urodzin – int. ofiarowana od Iwony. 

800
 Za † Anielę Podlewską w 1. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa 

Podlewskich. 

1700
 1. Za † mamę Bolesławę Frantę. 

2. Za + Rafała Malchera - intencja ofiarowana od kolegów i koleżanek oraz 
rodziców ze SP nr 5. 

Piątek 10 marca 2017. 
700

 Za †† Gertrudę Jędrak i jej rodziców. 

800
 Za †† męża Zygmunta w rocznicę śmierci i  rodziców z obu stron. 

1800
 1. Za † Gertrudę Kozubek w rocznicę śmierci. 

2. Za †† Genowefę Trychtę, rodziców z obu stron oraz krewnych. 

  Sobota 11 marca 2017. 

700
 Za † męża, ojca i dziadka Krzysztofa Gajdę i †† z rodziny Gajdów. 

800
 Do Op. Bożej, za wstaw. Matki Bożej w int. solenizantek: Stefanii Witosz, 

Krystyny Sroczyńskiej i Marii Piotrowskiej z prośbą o zdrowie, Boże błog. 
na dalsze lata, łaskę wiary, dary Ducha Św. i opiekę św. Franciszka. 

1800
 Dziękczynna w intencji ks. Bartłomieja Szymczaka z okazji urodzin. 

 
cd. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się 
w czwartek 23 marca. Juz  dzis  członko w rady serdecznie zapraszam. 

 
Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne przeżyjemy od niedzieli 

19 marca, a poprowadzi je ks. Wojciech Ignasiak. Już dziś serdecznie 
zapraszamy. 

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na budowę kościoła       

w Niedobczycach, po Mszach s w. członkowie Akcji Katolickiej 
i Parafialnego Zespołu Caritas zbierają ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, 
kto rą nasza parafia się opiekuje. Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez 
księz y na prowadzone prace remontowe w naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za 
kaz dą ofiarę. 

 

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

 
Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławien stwa.  

  NIEDZIELA  12 marca 2017. 

700
 Do Opatrzności Bożej w intencji Marianny Brodziak, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha 
Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla solenizantki i wnuczki 
Anny, Torstena, prawnuków Aleksandra i Leonarda. 

900
 Za † Halinę Machowską w 1. rocznicę śmierci. 

1100
 Za †† Józefa i Jana Nabiałków, Marię Kazimierczak, Bogusława 

Kaczyńskiego i Janinę Kasztelan. 

1230
 W intencji Bartosza Latacza z okazji 1. rocznicy urodzin o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej oraz 
o potrzebne łaski dla całej rodziny. 

1700
 Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty Łamik z okazji urodzin, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego na dalsze lata. 


