
Ogłoszenia Parafialne 4.03.2018r. 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Ż ale w niedziele 
o 1600, Drogę Krzyz ową w piątki o 1715 i Drogę Krzyz ową dla dzieci w sobo-
ty o 900.  

W kancelarii i zakrystii moz na składac  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 poniedziałek o 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.  
We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafa-

rzy Komunii s w.  
W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczór św Jana Pawła II. 
W przyszłą niedzielę swoje urodziny obchodzi nasz ks. wikariusz 

Bartłomiej Szymczak. Zapraszamy do wspólnego dziękczynienia i mo-
dlitwy w intencji ks. solenizanta podczas Mszy św. o godz. 1100. 

Parafia organizuje wyjazd do Teatru w Cieszynie na „Misterium Mę-
ki Pańskiej” w piątek 16 marca na godz. 1700. Koszt biletu i przejazdu 40 zł. 
Żapisy w kancelarii parafialnej. Bardzo prosimy o szybkie podjęcie decyzji 
(musimy potwierdzic  ilos ci bileto w w Cieszynie).   

Jest też jeszcze kilka miejsc na naszą parafialną pielgrzymkę do Fa-
timy i Santiago De Compostela na przełomie czerwca i lipca. Szczego ły w 
kancelarii i na parafialnej stronie. 

Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne przeżyjemy od niedzieli 
18 marca, a poprowadzi je ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer - pracownik 
Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Juz  dzis  serdecz-
nie zapraszamy.  

Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w czwartek 22 marca o godz. 
1900 na probostwie. Juz  dzis  wszystkich radnych serdecznie zapraszamy. 

Chorych parafian w tym miesiącu odwiedzimy bliżej świąt Wielka-
nocy, w sobotę 24 marca. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary. Ża tydzien  kolekta zbierana będzie 
przez księz y na pokrycie koszto w opału i prądu. Bo g Żapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy 
numer Małego Gościa, 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 
4.03. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 2, 13-25)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 III Niedziela Wielkiego Postu 

     Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świą-

tyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali wo-

ły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypę-

dzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankie-

rów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 

"Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!" Uczniowie Je-

go przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie". 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się 

wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: 

"Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do 

Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz 

w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmar-

twychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli 

Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w cza-

sie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, 

które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich 

znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wie-

dział, co jest w człowieku.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   Dzisiejsza trudna Ewangelia dotyczy każdego z nas. Handlarzem świątyni nie 

jest tylko człowiek, który zarabia pieniądze i wykorzystuje świątynię do zdoby-

cia honorów, tytułów, przywilejów czy zrobienia kariery. Handlarzem świątyn-

nym jest każdy, kto nadużywa świątyni, aby "robić interesy z Panem Bogiem".  

   W rzeczywistości świątynia ma być miejscem nawrócenia. Cześć oddawana 

Bogu to cały wymiar życia w Duchu Świętym, to życie w prawdzie, to miłość 

podobna do miłości Bożej, uniwersalna, nie mająca względu na osoby, nie da-

jąca się stłumić przez cudzołóstwo, zdradę, niesprawiedliwość... Istota kultu nie 

wyraża się tylko w darze, jaki przynosimy Bogu, ale przede wszystkim w ser-

cach. "Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" (Mt 6, 21).  

   W jakich sytuacjach mojego życia Jezus mógłby zareagować gniewem? Czy 

nie traktuję świątyni jako miejsca "handlu wymiennego"? W jaki sposób prze-

żywam liturgię i modlitwę? Czy mają one wpływ na moje życie moralne? Co 

jeszcze muszę uporządkować w moim życiu, by mój dar, moja ofiara była miła 

Bogu?  
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700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o 

rozwój duchowy i liczebny wspólnoty. 

900 
Z okazji 60 urodzin Grażyny Bury - jako dziękczynienie za dar życia i wszystkie otrzy-

mane łaski z prośba o dalszą opiekę i przewodnictwo Ducha Św. na dalsze lata oraz bło-

gosławieństwo Boże dla solenizantki i całej rodziny.                                  TE DEUM 

1100 Za † syna Romana Skrzydlewskiego w 10 r. śmierci. 

1230 
Z ok. urodzin Adama Dołęgowskiego z prośbą o potrzebne łaski, wytrwałość w chorobie i 

o życzliwość ludzką. 

1700 Za † Kazimierę Gnutek  †† z rodziny Gnutek, Sikorski, Piątek oraz † Ryszarda Kaptura. 

Poniedziałek  5 marca 2018. 

700 Za † mamę Magdalenę Podkowę w 2 rocznicę śmierci, ojca Józefa i brata Stefana. 

800 Za † Tadeusza Majkę i jego rodziców. 

1800 Za † Gertrudę Jędrak i jej rodziców. 

Wtorek 6 marca 2018. 

700 
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz o dary Ducha Św. i opie-

kę Matki Bożej dla Kamila, Natalii i Moniki. 

800 Za †† rodziców Marię i Albina Wieczorków oraz + Elżbietę Wieczorek. 

1800 

1. Z okazji urodzin Jana Łamika z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Jacka z podziękowaniem za dar posłu-

gi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.: Jacka Delocha, Krzysztofa Nawrata, Macieja 

Pieniążka, Józefa Podkowy, Sebastiana Olesia, Macieja Onderki, Janusza Tedy i Dariusza 

Otworowskiego w rocznicę ustanowienia. 

Środa 7 marca 2018. 

700 
Za † Czesławę i Edwarda Warotów, braci Stefana i Czesława oraz †† dziadków z obu 

stron. 

800 Za †† rodziców Stefanię i Edwarda Gnotów w 9 r. śm. oraz pokrewieństwo z obu stron. 

1800 

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

dziękowań; - Za † męża Wiesława w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, 

dusze w czyśćcu cierpiące; - Za †† rodziców Kazimierza z okazji imienin i Janinę Jana-

sów oraz brata Stanisława; - Za † Józefa Wawrziczka,  †† rodziców z obu stron, dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

Czwartek 8 marca 2018. 

700 Za † Henryka Brola w 30 dni po śmierci od lokatorów z ul. Karpińskiego 18. 

800 
1. Za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Nowaków teściów Annę i Zbigniewa Kunyszów 

oraz za †† pokrewieństwo z obu stron. 
2. Za † Barbarę Kurzaj - od sąsiadów z ul. Karpińskiego 16. 

1700 Za † córkę Aleksandrę, męża Mikołaja, ciocię Bronisławę i Helenę. 

Piątek 9 marca 2018. 

700 
W intencji Bronisławy Fajkis z ok. 90 ur. o Boże błogi zdrowie - od siostrzenicy z rodzi-

ną.                                                                                                         TE DEUM 

800 Za † mamę Gertrudę Cichoń, jej brata Józefa Wilczka oraz †† z pokr. Cichoń i Wilczek. 

1800 Za † żonę Genowefę Trychtę oraz †† rodziców z obu stron. 

Relikwie Męki Pańskiej - Cierniowa Korona 

 
   Jest co najmniej kilka teorii mówiących o drodze relikwii Korony Cierniowej do pary-

skiej katedry Notre Dame. Według jednej grupy naukowców, tak jak w przypadku reli-

kwii Krzyża Świętego, miała je przywieźć do Europy Helena, matka cesarza Konstanty-

na. Jest jednak także inna teoria, która mówi, że jeden z uczniów Chrystusa miał przed 

pogrzebem zabrać ze sobą koronę, za nic mając zasady rytuału żydowskiego, który na-

kładał obowiązek grzebania z ludzkim ciałem także wszystkich przedmiotów mających 

kontakt z jego krwią. 

   Ponad wszelką wątpliwość wiemy, że relikwie Korony czczone były w Jerozolimie w 

V wieku. Zachowały się na ten temat liczne zapisy, a nawet świadectwo zdumionego 

Grzegorza z Tours, opisującego w szczegółach, że pnącze, z którego uczyniono koronę, 

każdego dnia stawało się na nowo zielone. 

   W 1063 r. ta bezcenna pamiątka znalazła się w Bizancjum. W XIII wieku władca Kon-

stantynopola nie miał pieniędzy i sprzedał ją królowi Francji Ludwikowi IX. Dzięki te-

mu trafiła do Europy, a dzisiaj spoczywa w katedrze Notre Dame w Paryżu. Można ją 

tam jednak adorować bez cierni, bo przez wieki w średniowieczu panował zwyczaj daro-

wywania poszczególnych cierni głównym europejskim kościołom.  

   18 sierpnia 1239 r. Korona Cierniowa Jezusa Chrystusa znalazła się w Paryżu. Dzień 

ten ogłoszony został świętem. Przed murami miasta wybudowano olbrzymią trybunę, z 

której przemawiali duchowni, witając niezwykłą pamiątkę po Zbawicielu. Następnie 

korona spoczęła w złotym relikwiarzu, który wzięli osobiście król Ludwik i jego brat 

Robert. Obaj, bez butów na nogach, ubrani jedynie w lniane szaty, nieśli relikwię przez 

Paryż, a mieszkańcy stolicy, szczelnie wypełniający świątecznie udekorowane ulice, 

padali na ich widok na kolana i czynili znak krzyża.  

  Sobota 10 marca 2018. 

700 Za † Gertrudę Kozubek. 

800 

W intencji solenizantek Stefani Witosz lat 80, Krystyny Sroczyńskiej lat 82, Marii Pio-

trowskiej lat 72 do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą o 

zdrowie, błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia, łaskę wiary, dary Ducha Św. i 

opiekę św. Franciszka. 

1800 
Za †† Olgę i Stefana Giecko, dziadków z obu stron oraz za †† z rodziny Giecko, Bruś, 

Martyna i Lipianin. 
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700 Za † Władysława Gałuszkę - od kuzyna Edwarda Gałuszki z rodziną. 

900 Za parafian. 

1100 
Z ok. urodzin naszego księdza wikarego Ks. Bartłomieja Szymczaka, z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże na dalsze lata. 

1230 
Z okazji urodzin Danuty z podziękowaniem za zdrowie z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej na dalsze lata. 

1700 
Za †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczek oraz pokrewieństwo z obu stron i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 


