
Ogłoszenia Parafialne  8.03.2020 r. 

Dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w naszych parafialnych 
rekolekcjach.  

 

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu św. Franciszka. 
 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach 
wielkopostnych:  

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 w piątki.  

 

Spotkanie Nadzwyczajnych szafarzy Komunii w. w poniedziałek 
po Mszy s w. wieczornej. 

 

Spotkanie Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy św. wieczornej.  
 

Krąg Biblijny zaprasza w środę o godz. 1900. 
 

W związku z jubileuszem 200 lat Wspólnot Żywego Różańca w 
sobotę 14 marca  kos cio ł s w. Jadwigi będzie kos ciołem stacyjnym tego 
jubileuszu. Zapraszamy członko w Z ywego Ro z an ca do tego kos cioła 
o godz.1000 na modlitwę ro z an cową, Eucharystię, a potem spotkanie przy 
stole w Domu Parafialnym przy ul. Chrobrego 17. 

 

Proszono o podanie ogłoszenia, że w kinie Światowid 
w Katowicach codziennie o godz. 1415 do 12 marca wys wietlany jest 
fabularyzowany film dokumentalny o  Najs więtszym Sercu Pana Jezusa 
i o objawieniach wizjonerki s w. Małgorzaty Alacoque. 

 

Przypominamy o propozycjach pielgrzymek parafialnych – 
szczego ły w kancelarii i na stronie internetowej parafii. Jes li sytuacja 
uniemoz liwi wyjazd wszystkie złoz one składki będą zwro cone.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. 
Wychodząc z kos cioła moz na wesprzec  fundusz misyjny – zespo ł 
charytatywny przeprowadza zbio rkę. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

 

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.  

Głos świętego Antoniego 
8.03.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali 
się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i 
jeden dla Eliasza». 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 
odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie 
się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie 
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie».     Mt 17, 1-9 

 W Wielkim Poście Kościół zaprasza nas 
na dwie góry: Tabor i Golgotę. Pierwsza oznacza 
nadzieję, radość i pociechę. Druga cierpienie i 
krzyż. Obie wzajemnie się przenikają. Bez 
radości Taboru trudno podjąć krzyż Golgoty; 
natomiast bez krzyża nie ma radości 
zmartwychwstania. 

 Wybierając drogę z Jezusem, musimy się 
zgodzić, że w naszym życiu będziemy 
doświadczać nie tylko obecności Jezusa 
Przemienionego, chwalebnego, ale również 
oblicza Jezusa cierpiącego, upokorzonego. W 
życiu duchowym niejednokrotnie doświadczamy 
szczęścia, światła, siły, pokoju, radości, 
miłości… Ale Bóg może nas wezwać również do 
czuwania z Nim w czasie nocy udręki, 
zwątpienia, ciemności, samotności. Gdy „wszystko się sypie” i wszystkiego 
brakuje; gdy pojawia się zniechęcenie, poczucie pustki i bezsensu… Jezus 
nie gwarantuje ciągłego pobytu na górze Tabor. Przeciwnie, z całym 
realizmem podkreśla, że Jego droga to także trud i krzyż. Jednak daje nam 
górę Tabor, byśmy w chwilach krytycznych trwali na krzyżu obok Niego. 



  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. 

Poniedziałek  9 marca 2020. 
700

 Za † Halinę Błaut - od chrześnicy Krystyny Majerczyk z rodziną z 
Jędrzejowa. 

800
 Za †† Tadeusza Majkę i jego rodziców. 

1800
 Za †† rodziców Olgę i Stefana Giecków, †† dziadków z obu stron oraz †† z 

rodzin Giecko i Bruś. 

Wtorek 10 marca 2020. 

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

800
 W intencji Emilii i Mateusza Farfałów o opiekę Matki Bożej i dary Ducha 

Świętego. 

1800
 1. Za † Genowefę Trychtę z domu Dubiel oraz †† z obu stron. 

2. W intencji Zuzanny Hulbój z okazji 2. rocznicy urodzin oraz Julii Szmit 
jako podziękowanie za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Aniołów Stróżów. 

Środa 11 marca 2020. 

700
 W intencji Adelajdy Mrugały z okazji 88. rocznicy urodzin jako 

podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

800
 Z okazji urodzin Danuty Łamik jako podziękowanie za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † Henryka Jussela; 
- Za † Henryka Kiełbasę - od lokatorów z ul. Kopernika 8. 

Czwartek 12 marca 2020. 

700
 Jako podziękowanie za łaskę chrztu świętego dla Stefanii. 

800
 1. Za †† rodziców: Annę i Zbigniewa Kunyszów, Małgorzatę i Józefa 

Nowoków wraz z rodzeństwem oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. Za † Gertrudę Kosubek. 

1700
 Za †† Irenę i Jaromira Traczów w kolejne rocznice śmierci oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

Piątek 13 marca 2020. 

700
 Za †† rodziców Marię w 5. rocznicę śmierci i Albina Wieczorków oraz 

Elżbietę Wieczorek i Bronisławę Fajkis.

Dzieło Pomocy Misjom "Ad Gentes" realizuje swoje 

cele poprzez: 

- świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej 

i organizacyjnej w realizacji budowy kościołów, kaplic i 

innych miejsc kultu w diecezjach misyjnych, 

- świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej 

i organizacyjnej na rzecz ewangelizacji, 

- świadczenie bezpośredniej pomocy charytatywnej, w 

szczególności finansowej lub rzeczowej osobom, społecznościom oraz instytucjom 

charytatywno-opiekuńczym, oświatowo-wychowawczym działającym na terenach 

misyjnych, 

- świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na 

rzecz kształcenia misjonarzy, 

- partycypację w kosztach leczenia i organizowania wypoczynku misjonarzy, 

- organizowanie spotkań i konferencji, mających na celu upowszechnianie 

informacji o działalności misyjnej Kościoła, 

- zbieranie środków finansowych i rzeczowych, na realizację celów Dzieła, 

- współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą 

zainteresowanymi realizacją celów Dzieła. 

Piątek 13 marca 2020. 

700
 Za †† rodziców Marię w 5. rocznicę śmierci i Albina Wieczorków oraz 

Elżbietę Wieczorek i Bronisławę Fajkis. 

800
 W int. Alicji Bogaleckiej z okazji 7. urodzin jako podziękowanie za dar życia 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

1800
 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. Za † Barbarę Chlastę. 

Sobota 14 marca 2020. 

700
 Za parafian. 

800
 Za † Antoniego Kempkę w 1. rocznicę śmierci oraz †† z obu stron. 

1800
 Za † męża Józefa Pisarka - pamiątka urodzin oraz †† z rodziny Pisarek i Lux. 

NIEDZIELA  15 marca 2020. 

700
 W 1 rocz. śmierci Ireny Świetlik i w 13. rocznicę śmierci Henryka Świetlika. 

900
 Z okazji urodzin Zygmunta Gibasa i kolejnej rocznicy urodzin córki 

Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizantów. 

1100
 Za †† męża Alojzego Mandreka, rodziców z obu stron, brata Jerzego oraz 

pokrewieństwo. 

1230
 Za † Elżbietę Krawczyk na pamiątkę urodzin od mamy Danieli Goli. 

1700
 Przez wstawiennictwo św. Klemensa w intencji rodzin Krustof i Kolaraczyk. 


