
Ogłoszenia Parafialne 24.03.2019r. 

W ubiegłą środę ks. Bp. Grzegorz Olszowski udzielił sakramentu 
bierzmowania 43 dziewczyną i 39 chłopcom. Dziękuję wszystkim któ-
rzy przygotowywali kandydatów do tego ważnego wydarzenia w ich 
życiu – ks. Piotrowi i animatorom. 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w nie-
dziele o 1600, Drogę Krzyz ową w piątki o 1715 i Drogę Krzyz ową dla dzieci 
w czwartek po Mszy s w. szkolnej o godz. 1700.  W kancelarii i zakrystii 
moz na składac  tzw. zalecki za naszych drogich zmarłych, za kto rych będzie-
my się modlili podczas naboz en stwa Drogi Krzyz owej.  

Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W Kościele przeżywa-
my Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte. Po 
mszy s w. o godz. 700 odprawimy naboz en stwo ekspiacyjne za grzechy prze-
ciwko z yciu nienarodzonych dzieci. 

W przyszłą niedzielę w naszej świątyni będzie można podjąć się 
dzieła duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. Zachęcać do niej 
będzie nas młodzież oazowa. Młodzież też będzie nas częstowała cia-
stem z okazji Niedzieli Laetare.   

Spotkanie emerytów na probostwie w środę o godz. 1400. 
Spotkanie Zespołu Charytatywnego w czwartek o godź. 1800.  
Zapraszamy na nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, które 

przeżyjemy od V Niedzieli Wielkiego Postu czyli od 7 kwietnia. 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na archidiecezję – na wsparcie 

domu księz y emeryto w i Sądu Metropolitalnego. Wychodząc z kos cioła 
moz na dzis  wesprzec  Fundusz Misyjny - Zespo ł Charytatywny przeprowa-
dzi zbio rkę na misje. Za tydzien  kolekta na biez ące potrzeby naszej s wiąty-
ni. 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.      Szczęść Boże! 

W przyszłym tygodniu  w naszej świątyni 
można będzie podjąć się dzieła 

DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA 
POCZĘTEGO 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która 
urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, 
proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które 
duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie 
zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje 
dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. 
Amen  

Głos świętego Antoniego 
24.03. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 13, 1-9)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

III Niedziela Wielkiego Postu  

   W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, któ-
rych krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:"Czyż myśli-
cie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Gali-
lei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których 
zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni 
mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawróci-
cie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: 
"Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szu-
kał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy 
lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij 
go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jesz-
cze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda 
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.  Oto Słowo Boże. 

Komentarz do Ewangelii 
 
   Sytuacje tragedii, cierpienia, ludzkich dramatów, chorób, wojen, katastrof są 
„znakami czasu”, poprzez które Bóg przemawia do nas i wzywa nas do nawró-
cenia, do przemiany serca „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginie-
cie”.  
   Nawrócenie posiada wymiar negatywny. Jest bolesne, ponieważ wymaga 
oderwania się od stabilizacji grzechowej, wymaga zerwania z przyzwyczajenia-
mi, niewłaściwym myśleniem, wartościowaniem, działaniem. Ale posiada rów-
nież wymiar pozytywny. Zrywa się ze złem po to, by powrócić na nowo do 
Boga, pojednać się z Ojcem, pozwolić Bogu się kochać. Nawrócenie jest wyj-
ściem z ciemności nocy, z ciemnego tunelu i ponownym zmierzaniem w kie-
runku światła. Jest zgodą, by działał w nas Duch Chrystusa; by uwalniał nas od 
tego, co zatrzymuje nas w drodze do Ojca i przyciąga do ziemi. Nawrócenie 
jest nadzieją, jest nową szansą. W piękny sposób obrazuje to przypowieść Jezu-
sa o uschłym drzewie figowym. Wartość drzewa figowego mierzy się owoco-
waniem. Bez owoców – drzewo figowe czeka ogień. Każdy z nas jest drzewem 
zasługującym na ogień. Ale Bóg jest nieskończenie cierpliwy wobec nas i daje 
nam nowe możliwości nawrócenia. Ciągle mamy jeszcze ten ewangeliczny 
„rok”, by wydać owoce.  



 III Niedziela Wielkiego Postu 24 marca 2019. 

700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Woszczków i Harupów. 

900 Za † Stefanię Stolarek i †† rodziców z obu stron. 

1100 Za † Waldemara Kaczyńskiego - od Renaty i Zbigniewa Walensów. 

1230 Za † Andrzeja Kalę - od pracowników Gonar i Gonar Bis. 

1700 

Z okazji 140 rocznicy powstania Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w 
Chorzowie przez wstawiennictwo  świętego Józefa Rzemieślnika o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie dla członków cechu i ich rodzin oraz za †† członków cechu. 

 Poniedziałek  25 marca 2019. 

700 Za † Georga Kozubka. 

800 
Z okazji 80. rocznicy urodzin Barbary Gruby i 46. urodzin Katarzyny Gruby z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i dary Ducha Świętego. 

1800 Za † Danielę Soswę - od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

 Wtorek 26 marca 2019. 

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

800 
Za † Renatę Gońską, †† rodziców Helenę i Stanisława Huzarskich, teściów Danutę i Stefana 
Gońskich. 

1800 
1. Za † Stanisława Jurochnika - od lokatorów z ul. Różanej 4. 
2. Za † koleżankę Halinę Kaczorek. 

 Środa 27 marca 2019. 

700 W intencji Mariana Soswę oraz jego † żonę Danielę na pamiątkę rocznicy ślubu. 

800 Za † męża Zygmunta w kolejną rocznicę śmierci, oraz †† rodziców z obu stron. 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb 
i podziękowań; - Za † Tadeusza Mierzwę jako pamiątka urodzin; - Za † Wiesława Kiszczuka 
od rodziny Knapczyków; - W  intencji Mirosławy przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. 
Antoniego o powrót do zdrowia.  

 Czwartek 28 marca 2019. 

700 Za † Franciszka Stebla w 16. r. śm., jego żonę Gertrudę i †† z rodzin Babiuch i Stebel. 

800 
Za † Dariusza Pamułę w 30. dzień po śmierci - od pracowników Poradni „Centrum 
medyczne”. 

1700 
Za † brata Idziego w kolejną rocznicę śmierci oraz †† rodziców Marię i Czesława 
Mazurkiewiczów. 

 Piątek 29 marca 2019. 

  700 
Za † ojca Pawła Knopika w rocznicę śmierci, mamę Felicję, †† pokrewieństwo i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

  800 Za †† rodziców Teodora i Martę Horaków, †† rodzeństwo, szwagra i siostrzeńca. 

1800 
Za † syna Romana Skrzydlewskiego jako pamiątka urodzin, oraz za † chrześniaka Janusza 
Kapiczyńskiego. 

  Sobota  30 marca 2019. 

700 Za † Ingę Kowal jako pamiątka urodzin - od Basi i chrześniaka Jacka. 

800 Za † Annę Kubicę. 

1400 Msza św. w intencji Krzysztofa Chlebickiego i jego najbliższych. 

1800 
Za †† Andrzeja i Jana Goików, Elżbietę i Brunona Sladeczków, Teresę i Emila Boryczków, 
Marię Niestolik, Mariolę, Danutę i Józefa Brzęczków, Gizelę i Bernarda Aniołów. 

Lekarstwo spowiedzi 
   Kościół, nadal głosząc przebaczenie i pojednanie, o którym mówił Jezus, nieustannie 
zachęca całą ludzkość do nawrócenia się i wiary w Ewangelię. Apeluje słowami apo-
stoła Pawła: «W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który 
przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bo-
giem!» (2 Kor 5, 20). Jezus w swoim życiu głosi i uobecnia miłosierdzie Ojca. Przy-
szedł nie po to, by potępiać, lecz by przebaczać i zbawiać, by dawać nadzieję także w 
najgłębszych mrokach cierpienia i grzechu, by obdarzać życiem wiecznym; toteż w 
sakramencie pokuty, dzięki «lekarstwu spowiedzi», doświadczenie grzechu nie przera-
dza się w rozpacz, lecz spotyka się z Miłością, która przebacza i przemienia (por. Jan 
Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 31).  
   Bóg, «bogaty w miłosierdzie» (Ef 2, 4), jak ojciec z ewangelicznej przypowieści (por. 
Łk 15, 11-32) nie zamyka serca przed żadnym ze swoich dzieci, ale czeka na nie, szuka 
ich, dociera do nich, kiedy na skutek odrzucenia wspólnoty  popadają w niewolę odoso-
bnienia i podziału, wzywa je, by zgromadziły się wokół Jego stołu, radośnie uczestni-
cząc w święcie przebaczenia i pojednania. Chwila cierpienia, w której mogłaby się zro-
dzić pokusa, by poddać się zniechęceniu i rozpaczy, przemienia się wówczas w czas 
łaski, pozwalający wejść w siebie i podobnie jak syn marnotrawny z przypowieści, za-
stanowić się nad własnym życiem, uznając błędy i upadki, zatęsknić za Ojcem i Jego 
bliskością oraz wyruszyć w drogę powrotną do Jego Domu. On w swojej wielkiej miło-
ści zawsze i wszędzie czuwa nad naszym życiem i czeka na nas, by każdemu dziecku, 
które do Niego wraca, ofiarować dar pełnego pojednania i radości.  
Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XX Światowy Dzień Chorego, 11 II 2012 r. 
«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17, 19)  

 IV Niedziela Wielkiego Postu 31 marca 2019. 

700 Za † Andrzeja Kalę - od pracowników Gonar i Gonar Bis. 

900 Za † Kazimierza Wiejaczkę w 2. rocznicę śmierci. 

1100 
W intencji Anny i Stanisława Swędów z okazji 50. rocznicy ślubu  jako podziękowanie 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla  jubilatów i całej rodzi-
ny.                                                                                              TE DEUM 

1230 
CHRZTY: Maja Ludziak, Rozalia Badura, Teodor  Badura, Huber t Jaskóła, Li-
lianna Laska, Jakub Przybysz, Alicja Pasek, Bruno Kleta. 
ROCZKI: Stanisław Oleś, Aleksandra Mierzwa. 

1700 
Za † Angelikę Wojcieszak w kolejną rocznicę śmierci oraz †† pokrewieństwo z obu 
stron. 

 
   Nie znają demony naszych serc, jak sądzą niektórzy ludzie, albowiem jeden jest 
[tylko] znawca serc, który zna umysł ludzi i własnoręcznie ukształtował ich serca. Po 
wypowiedzianym słowie i po pewnych poruszeniach ciała poznają większość poruszeń 
w sercu.    
Ewagriusz z Pontu (Pisma ascetyczne, tom 1)  


