
Ogłoszenia Parafialne 6.03.2016r. 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Ż ale w niedzie-
le 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. 

W poniedziałek o 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.  
W dzisiejszą niedzielę w katedrze Chrystusa Kro la o godz. 1500 nastą-

pi ustanowienie nowych nadzwyczajnych szafarzy eucharystii, a pos ro d     
4 męz czyzn z naszej parafii.   

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nasze wielkopostne parafialne 
rekolekcje. Rekolekcjonistą będzie ks. Łukasz Grochla proboszcz 
dwóch parafii na Ukrainie w Krzemieńcu i Szumsku diecezji lwow-
skiej. 

Zapraszamy na adorację Najs więtszego Sakramentu we wtorek po 
wieczornej Mszy s w. razem z Odnową w Duchu S w., w czwartek o 1530,      
w piątki o godz. 2000 i w sobotę od 1700.  

W piątek wieczorem zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego 

miasta. Nabożeństwo rozpoczniemy w naszej świątyni Mszą św. o godz. 1800 

w intencji Parafian,  potem przejdziemy ulicami: ul. Kilińskiego, Urbanowicza, 

Cmentarna, ks. Kordeckiego, Częstochowska, Dąbrowskiego, Omańkowskiej, 

Wolności do  kościoła św. Jadwigi. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.  

Wyjątkowo w najbliższy piątek nie będzie nabożeństwa drogi krzyżowej     

o godz. 1715.  11 marca swoje urodziny przeżywa ks. Bartłomiej, Msza s w 
w intencji solenizanta w przyszłą niedzielę o godz. 1700. 

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

Są jeszcze miejsca na naszą parafialną pielgrzymkę do Włoch 
w kwietniu br. Szczego ły w kancelarii i na naszej parafialnej stronie inter-
netowej.  

 Ogłoszenia dla Legionu Maryi: wielkopostny DZIEŃ SKUPIENIA 
dla członko w i sympatyko w Legionu Maryi w sobotę 12 marca o godz. 
1000 w kaplicy sio str przy ul. Powstan co w, a w następna sobotę 19 marca 
o godz. 1400 w parafii s w. Jadwigi - najwaz niejsza uroczystos c  Legionu 
ACIES. Wszystkich legionisto w i sympatyko w serdecznie zapraszamy.  

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na archidiecezję. Ża tydzien  kolekta 
będzie zbierana przez kapłano w na potrzeby naszej parafii, na prowadzone 
remonty. Bo g Żapłac  za kaz dą ofiarę. Pod cho rem moz na nabyc  paschaliki 
wielkanocne. 

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

Na nowo rozpoczęty tydzien , niech nam wszystkim Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.     

                                                                                                   Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
6.03. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 15,1-3.11-32)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

IV Niedziela Wielkiego Postu 

   W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. 

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszyst-

ko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy 

wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 

Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola 

żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świ-

nie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników moje-

go ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego 

ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie je-

stem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. 

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 

ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucało-

wał go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już 

nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przy-

nieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 

na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, po-

nieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usły-

szał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu 

rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał 

go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłu-

maczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem 

twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 

Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kaza-

łeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze 

jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, 

że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. Oto Słowo Pańskie. 



IV NIEDZIELA Wielkiego Postu 6 marca 2016.   

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

bractwa NSPJ.  

 900 W intencji Jana w rocznicę urodzin jako podziękowanie Bogu za dar życia, za wszelkie 

dobro z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.  

1100 Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świę-

tego, opiekę Matki Bożej oraz życzliwość ludzką dla Adama.  

1230 Do Opatrzności Bożej z okazji 50. rocznicy urodzin Stefana Michalika, z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. zdrowie i opiekę Matki Bo-

skiej 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.  

Poniedziałek 7 marca 2016. 

700 O potrzebne łaski dla rodziny Jana i Janiny oraz o radość wieczną dla †† z obu stron.  

800 Za †† Gertrudę i Rudolfa Cichoniów oraz Józefa Wilczka na pamiątkę urodzin.  

1800 Za †† rodziców w 7. rocznicę śmierci, Stefanię i Edwarda Gnotów oraz pokrewieństwo 

z obu stron.  

Wtorek 8 marca 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego w pewnej intencji.  

800 Za †† rodziców Annę i Pawła Hamerla, Juliannę i Józefa Rabiegów, Janinę i Stefana 

Wełpów oraz Emila Leśnika.  

1800 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski dla rodzin Kiełtyka i 

Popczyk, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę M.B. Nieustającej Pomocy  

oraz o radość życia wiecznego dla †† z rodzin. 

2. Do Bożej Opatrzności z okazji 90. rocznicy urodzin Gertrudy Pobierz, z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Naj-

świętszej od siostry z mężem.                                                              TE DEUM  

Środa 9 marca 2016. 

700 Za † Martę Lewandowską w 20. rocznicę śmierci.  

800 1. Za † mamę Zofię Mierzwa i brata Tadeusza. 

2. Za †† Janinę i Henryka Jussel oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron.  

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

podziękowań; - W intencji Bożeny Kaczmarczyk z okazji 60. rocznicy urodzin, o Boże 

błog., zdrowie na dalsze lata życia.                                                     TE DEUM;  

- Za ††rodziców Fryderyka i Zofię Pilarskich w kolejną rocznicę śmierci.  

Czwartek 10 marca 2016.  

700 Za † Kazimierza Janasa, żonę Janinę i syna Stanisława.  

800 Za † Alfonsa Wengel.  

1700 1. Za † Gertrudę Kozubek. 

2. Za † Janinę Leduchowską w 30 dzień po śmierci.  

Piątek 11 marca 2016. 

700 O Boże błogosławieństwo dla wnuka Janka w 10. rocznicę urodzin i Boże błogosławień-

stwo dla rodziców.  

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

2. Za † Józefa Wawrzyczka w kolejną rocznicę śmierci oraz za †† pokrewieństwo z obu 

stron.  

1800 1. Za †† rodziców Franciszka i Marię, brata Brunona, siostrę Agnieszkę, chrzestnych, 

pokrewieństwo Koryciorz, Wieczorek, †† duchownych i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2. W intencji Parafii o dobre przeżycie rekolekcji wielkopostnych.  

Sobota 12 marca 2016. 

700 Za † Barbarę Szymkowiak od lokatorów z ul. Krasickiego 12.  

800 Za † męża Krzysztofa Gajdę w 6. rocznicę śmierci.  

1800 Za † żonę Genowefę Trychtę i za †† rodziców z obu stron: Dubielów i Trychtów.  

V NIEDZIELA Wielkiego Postu 13 marca 2016.  

700 Za †† Zofię i Franciszka Orlików, syna Engelberta i córkę Gertrudę.  

900 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. s. Faustyny jako podziękowanie za dar 

życia w kolejną rocznicę udanej poważnej operacji, z prośbą o dalszą opiekę i miłosier-

dzie Boże.  

1100 W intencji córki Sandry z okazji 18. rocznicy urodzin dziękując Bogu za dar życia i 

otrzymane łaski,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego oraz 

opiekę św. Antoniego dla niej i całej rodziny.  

1230 Z okazji 80. rocz. Ur. Marianny dziękując Panu Bogu za dar życia i otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Św. dla solenizantki, także 

wnuczki Anny i męża Torstena oraz wnuków Aleksandra i Leonarda.        TE DEUM.  

1700 1. Za †† rodziców Marię i Piotra Lewickich, Stanisława i Annę Szostaków oraz pokre-

wieństwo z obu stron. 

2. W intencji  naszego wikariusza ks. Bartłomieja Szymczaka z ok. urodzin.  

Nauka Jezusa o miłosierdziu  
Miłosierdzie stanowi jeden z  głównych tematów nauczania Jezusa, np. 

w przypowieściach o synu marnotrawnym (Łk 15,11-33), dobrym pasterzu (J 10,1-

16),znalezionej drachmie (Łk 15,8-10), miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-

37), nielitościwym słudze (Mt 18,23-35), o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31). Miłosier-

dzie Boże obrazuje także mądra cierpliwość ogrodnika z  przypowieści o  nieurodzaj-

nym drzewie figowym (Łk 13,6-9), podobnie przypowieść o  chwaście (Mt 13,24-30). 

Bóg jest miłosierny i  cierpliwy, dlatego daje grzesznikom szansę nawrócenia. Jezus 

udziela napomnienia swoim uczniom, aby zawsze zachowywali postawę przebacze-

nia: Panie, ile razy mam przebaczyć... (Mt 18,21n). Żądzę odwetu i zemsty z humorem 

komentuje ewangeliczna „opowieść o dusicielu”, czyli przypowieść o nielitościwym 

dłużniku (Mt 18,23-35), zakończona pointą o obowiązku przebaczenia.  

Miłosierdzie i przebaczenie charakteryzuje, według nauki Jezusa, duch służby. 

Wzór takiej służby daje apostołom sam Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy. Oto mi-

łość i pokora, które każą umywać nogi uczniów. Jan zapisał, że Jezus umiłowawszy swo-

ich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1). Umycie nóg stało się przykładem praw-

dziwej służby, którą trzeba naśladować.  


