
Ogłoszenia Parafialne 31.03.2019r. 

Dzisiejsza Niedziela jest zwana Niedzielą Radości (Laetare). Koś cio ł 
cieśzy śię z obfitoś ci do br nadprzyrodzonych, łaśk płynących z Chrztu i Eu-
charyśtii, kto rymi obdarza śwe dzieci.  Rzymśkiej to niedziela ro z , ponie-
waz  w tym dniu obdarowywano śię pierwśzymi kwiatami zakwitających 
ro z , a Ojciec Ś więty poś więcał złotą ro z ę, kto rą ofiarowywał ośobiś cie ośo-
bie zaśłuz onej dla Koś cioła. Śtąd w dziśiejśzej liturgii ro z owy kolor śzat. 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedzie-
le o 1600, Drogę Krzyz ową w piątki o 1715 i Drogę Krzyz ową dla dzieci w 
czwartek po Mśzy ś w. śzkolnej o godz. 1700.  W kancelarii i zakrystii moż-
na składać tzw. zalecki za naśzych drogich zmarłych, za których mo-
dlimy podczaś piątkowej Drogi Krzyz owej.  

  Jutro, we wtorek i w środę uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum nr 10 przeżywać będą w naszej świątyni rekolekcje wielkopost-
ne. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i I Sobota nowego 
mieśiąca.  

W środę spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 1900. 
W czwartek po mszy św. szkolnej spotkanie dzieci przed I Komunią 

św.  W sobotę członków Żywego Różańca zapraśzamy na śpotkanie w 
śobotę po mśzy ś w. o godz. 700. 

Od przyszłej niedzieli przeżywać będziemy nasze parafialne reko-
lekcje wielkopostne, poprowadzi je ks. Krzysztof Miera, na co dzień 
pracujący w Austrii. Plan rekolekcji podany jest w Głosie św. Antonie-
go, wywieszony jest w gablotce i na stronie internetowej parafii.  

Radę Parafialną zapraszamy na spotkanie 11 kwietnia w czwartek 
o godz. 1900.  

Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta przeżyjemy w piątek 12 
kwietnia. 

Chorych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 
13 kwietnia.  Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby 
naśzej ś wiątyni. Za tydzien  kolekta na pokrycie rachunko w za gaz, wodę i 
prąd. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jeśt Gość Niedzielny , Mały 
Gość, śą Misyjne Drogi; jeśt naśz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia: Śalezjańśki Ześpół Śzkół Pu-
blicznych w Ś więtochłowicach zapraśza na Dzien  Otwarty w śobotę 6 
kwietnia od 900 do 1300.  

Jak to było zapowiadane tydzień temu dziś w naszej świątyni będzie 
można podjąć się dzieła duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. 
Zachęca naś młodziez  oazowa. Młodziez  tez  po mśzy częśtuje naś ciaśtem z 
okazji dziśiejśzej Niedzieli Laetare.  Na nowo rozpoczęty tydzień, niech 
nam wśzyśtkim Bo g udziela śwego błogośławien śtwa.  

                                                                                                       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
31.03. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 15, 1-3.11-32)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

IV Niedziela Wielkiego Postu  

   W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby 
Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyj-
muje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy następującą przypo-
wieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: 
„Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc mają-
tek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał 
w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy 
wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał na służbę 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 świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zasta-
nowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a 
ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Oj-
cze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien na-
zywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. 
Zabrał 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 ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i 
wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec 
powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone 
cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem 
starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 
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, ponie-
waż odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy 
ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci 
służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koź-
lęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, któ-
ry roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 
cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i 
wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, 
że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.  Oto Słowo 
Pańskie. 



  IV Niedziela Wielkiego Postu 31 marzec 2019. 

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

900 Za † Kazimierza Wiejaczkę w 2. rocznicę śmierci. 

1100 
Z  okazji 50. rocznicy ślubu Anny i Stanisława Swędów jako podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla  jubilatów i całej rodziny.  TE DEUM 

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

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

Poniedziałek 1 kwietnia 2019. 

700 Za †† rodziców Cecylię i Emanuela Frydrychów oraz pokrewieństwo z obu stron. 

800 Za † Holgera Schöna. 

1800 
Z okazji 55. rocznicy ślubu Leokadii i Albina Lipianin jako podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. 
Antoniego, oraz św. Rity dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM 

Wtorek 2 kwietnia 2019. 

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

800 Za †† rodziców Dyga i Janoszek oraz brata Józefa i Hildegardę Lechman. 

1800 
1. Za † Waldemara Kaczyńskiego - od Artura i Agnieszki Walens. 
2. Za † Hildegardę Janiszewską w 30 dni po śmierci. 

Środa 3 kwietnia 2019. 

700 
Za † męża Ryszarda Pawlika jako pamiątka imienin, córkę Bożenę oraz †† rodziców 
i teściów. 

800 
1. Za parafian. 
2. Za † Henryka kasperskiego.  

1800 
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb 
i podziękowań; - Za † Michała Walendzika na pamiątkę urodzin; - Za †† Helenę, 
Bartłomieja, Józefa, Jerzego, Janinę i Władysława Caderów. 

Czwartek 4 kwietnia 2019. 

700 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do 
kapłaństwa. 

800 

1. Za †† rodziców Stefana i Agnieszkę, teściów Hugona i Gertrudę oraz †† rodzeństwo  
z obu stron 
2. W intencji Bożeny i Bogdana z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o błog. dla jubilatów i całej rodziny - od rodziców chrzestnych. 

1700 
Za †† rodziców Emilię i Karola Kloców, teściów Jadwigę i Józefa Błaszczaków oraz 
† Irenę Grzechnik w 6. rocznicę śmierci. 

Piątek 5 kwietnia 2019. 

700 
1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za 
rodziny naszej parafii. 
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

800 
Za † brata Tadeusza Dobczyka w 19. rocznicę śmierci, jego żonę Urszulę, rodziców 
Wiktorię i Emila oraz za †† z rodzin Błaszczyk, Czaplik i Bziuk. 

1800 
1. Za †† rodziców Anielę i Pawła Pipów oraz †† z rodziny. 
2. Za † Tadeusza Olszańskiego w 4. rocznicę śmierci. 

Rekolekcje wielkopostne  6-10 kwietnia 2018. w naszej Parafii.   
Prowadzi ks. Krzysztof Miera. 

 

Sobota 6 kwietnia 

 1800  Msza Św. - z nauką ogólną 
Niedziela 7 kwietnia 
 700  Msza Św. - z nauką ogólną 
 900  Msza Św. - z nauką ogólną 
 1100  Msza Św. - z nauką ogólną 
 1230  Msza Św. - z nauką ogólną  
 1700  Msza Św. - z nauką ogólną  
 1800  Konferencja dla mężczyzn 
Poniedziałek 8 kwietnia 
 800   Msza Św. – z nauką ogólna 
 930   konferencja dla młodzieży z Ekonomika i Gastronomika i IV LO 
 1800   Msza Św. – z nauką ogólną 
 1900   konferencja dla kobiet  
Wtorek 9 kwietnia 
 800   Msza Św. – z nauką ogólna 
 930   konferencja dla młodzieży z Ekonomika i Gastronomika i IV LO 
 1800   Msza Św. – z nauką ogólną 
 1900   konferencja dla osób samotnych 
Środa 10 kwietnia 
 800   Msza Św. – z nauką ogólna  
 930   Msza Św.  dla młodzieży z Ekonomika i Gastronomika i IV LO 
 1800   Msza Św. – z nauką ogólną 

 

Kolekta w środę podczas Mszy św. prowadzoną przez ks. rekolekcjonistę.  

  Sobota 6 kwietnia 2019. 

700 
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i †† członków 
Żywego Różańca. 

800 Za † Danielę Soswę jako pamiątka urodzin. 

1800 
Za †† rodziców Stanisławę i Albina Gnutków, dziadków Piotra i Marię Najderów, 
Klemensa i Annę Gnutków. 

  V Niedziela Wielkiego Postu  7 kwietnia 2019. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny 
wspólnoty. 

900 
Za † Weronikę Sieroń w 8. rocznicę śmierci, syna Janusza, synową Janinę, siostrę Elfrydę, 
rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1100 
Z okazji 80. urodzin Violetty Filipczyk z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM 

1230 
Z okazji 80 urodzin Teresy Kwiatek jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośba 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla solenizantki, a także o 
Boże błogosławieństwo dla Filipka i Amelki Kwiatków i całej rodziny.    TE DEUM 

1700 Za † męża Waldemara, †† rodziców  i siostrę. 


