
WIGILIA PASCHALNA 
Ceremonie Wigilii rozpoczniemy o godz. 2000. Podczas liturgii 

poświęcone zostaną ogień i woda, odnowimy nasze przyrzeczenia 
chrzcielne.  

 

Dodatkowa okazja do spowiedzi: 
 

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i w Wielką Środę:  
rano przed Mszą św., a popołudniu od godz. 1700. (w kościele) 
 

WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK, WIELKA SOBOTA: 
   od  700 do 1000  oraz  od 1500 do 1700 (w kościele) 
 
23 kwietnia o godz. 1200 w naszej wspólnocie parafialnej będziemy 

przeżywali sakrament Bierzmowania, którego przygotowanym uprzednio 
kandydatom udzielać będzie ks. Bp. Adam Wodarczyk.  

Spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania 
w poniedziałek (11 kwietnia) o godz. 1800 rozpoczynamy Mszą św. dalsza 
część w krypcie.  

 

Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii 
św. połączone z odbiorem strojów komunijnych w sobotę 23 kwietnia 
o godz. 1600 w domu parafialnym.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby Parafii. Kolekty 
podczas Triduum przeznaczone będą: w Wielki Czwartek na działalność 
charytatywną naszej Parafii, w Wielki Piątek na Boży Grób w Jerozolimie, 
a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za każdą 
ofiarę, dzięki Waszej ofiarności Parafia może funkcjonować.  

 

Kancelaria Parafialna w tym tygodniu czynna będzie tylko do 
Wielkiej Środy.  

 

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

 

Na rozpoczęty Wielki Tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławieństwa.  

Ogłoszenia ciąg dalszy 10.04.2022 r. 

NIEDZIELA PALMOWA 

Wszyscy czterej Ewangeliści opisują Mękę Pana Jezusa. Zrozumiałą 
jest rzeczą, że wszyscy się zgadzają w istotnych punktach. Trzeba jednak 
i o tym pamiętać, że zwłaszcza ten rozdział życia Mesjasza był 
niezwykle bogaty w szczegóły i dlatego każdy Ewangelista przedstawił 
mimo wszystko tylko część tej obfitej treści, którą w wyznaniu wiary 
wyrażamy słowami: "Ukrzyżowany za nas, pod Poncjuszem Piłatem 
został umęczony i pogrzebany". Ponadto poszczególni Ewangeliści 
podkreślają te przede wszystkim szczegóły, które łączą się z ogólnym 
celem ich Ewangelii. 

Św. Łukasz, który przedstawia nam dziś opis Męki Pańskiej, był z 
zawodu lekarzem, a w swojej Ewangelii akcentuje szczególnie dobroć, 
miłosierdzie i współczucie. 

Przedstawiając cierpienia Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, tylko on 
podaje szczegół o ukazaniu się anioła niosącego słowa pociechy oraz 
wzmiankę o gęstych kroplach Krwi, jakie spływały po obliczu 
rozmodlonego i bardzo cierpiącego Zbawiciela. 

Przy opisie drogi krzyżowej Łukasz zamieścił wzruszającą scenę 
spotkania z niewiastami. Tak więc dowiadujemy się, że mimo 
niesłychanej wrogości arcykapłanów i starszyzny żydowskiej, nie brakło 
ludzi, którzy szczerze współczuli cierpiącemu Zbawicielowi. 
Ewangelista podkreśla, iż niewiasty "zawodziły i płakały", co o tyle jest 
godne uwagi, że skazańcowi nie przysługiwało prawo, by jego śmierć 
publicznie opłakiwano. Można przeto mówić o pewnym bohaterstwie 
owych kobiet jerozolimskich. 

Z relacji Łukasza dowiadujemy się także o modlitwie umierającego 
Zbawiciela za prześladowców: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią" (Łk 23, 34). Nie mógł pominąć tego szczegółu, skoro w swojej 
Ewangelii tak mocno wyeksponował miłosierdzie Jezusa. Dla tej samej 
przyczyny Łukasz przedstawia nam dokładniej zachowanie się 
złoczyńców. Okazuje się, że tylko jeden z nich urągał Zbawicielowi, 
natomiast drugi skarcił go, uznał słuszność ponoszonej kary oraz 
niewinność Chrystusa, do którego też zwrócił się z prośbą: "Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa" (Łk 23, 42). 
Była to modlitwa i zarazem wyznanie wiary, stąd Chrystus odpowiedział 
iście boską obietnicą: "Zaprawdę powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w 
raju". Słusznie dopatrujemy się w tym akcie nieskończonego 
miłosierdzia Zbawiciela, co nawet nazwano "pierwszą kanonizacją". 

Głos świętego Antoniego 
10.04.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



11/04/2022 Wielki Poniedziałek 

700
 Za †† rodziców Hieronima i Jadwigę Dziadek, brata Piotra, †† 

pokrewieństwo z rodzin Dziadek, Lubos, Czempiel, Kaduk oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

800
 W kolejną rocznicę ślubu Beaty i Janusza jako dziękczynienie za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 

1800
 Za †† męża Bogumiła Kosytorz, syna Damiana oraz †† z rodzin Kosytorz 

i Jakus. 

12/04/2022 Wielki Wtorek 

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

800
 Za † mamę Natalię Szyszkę w 11. rocznicę śmierci. 

1800
 Za † męża Tadeusza Tomysa w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców z obu 

stron, krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

13/04/2022 Wielka Środa 

700
 Za † Barbarę Widuch oraz †† z rodziny. 

800
 Za †† Alicję i Agnieszkę Mierzewskie w 5. rocznicę śmierci. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za †† ojca Romana Stasiaka oraz brata Romana; 

14/04/2022 Wielki Czwartek 

1800
 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

  15/04.2022 WIELKI PIĄTEK 

1800
 Ceremonie Wielkiego Piątku 

  16/04.2022 WIELKA SOBOTA 

2000
 Wigilia Paschalna 

17/04/2022 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 

700
   

900
 W intencji wnuczki Anny Fennig, jej męża, prawnuczki Noemi, prawnuków 

Aleksandra i Leonarda, babci Marianny jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki 
Bożej, św. Michała Archanioła i św. Antoniego. 

1100
   

1230
 Z podziękowaniem za uzdrowienie, z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego, życzliwość 
ludzką dla Krystyny Dołęgowskiej i jej rodziny, 

1700
   

Liturgia  dzisiejszej Niedzieli Palmowej wprowadza nas w ostatni etap 
Wielkiego Postu  w Wielki tydzień. 

 

Zapraszamy dziś na ostatnie w tym Wielkim Poście Gorzkie Żale 
o godz. 1615. 

 

W wielki Wtorek po Mszy św. wieczornej Odnowa w Duchu Św. zaprasza 
na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kościele. 

 
WIELKI CZWARTEK – USTANOWIENIE EUCHARYSTII 

i KAPŁAŃSTWA 
O godz. 1800 zapraszamy na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej sprawowaną w 

intencji naszej Parafii. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
Ciemnicy. Tam odbędzie się cicha adoracja do godz. 2100.   

 
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – tego dnia nie sprawuje się 

Eucharystii. 
O godz. 800 zapraszamy na Ciemną Jutrznię prowadzoną przez młodzież 

oazowa.  
Zapraszamy serdecznie na ostatnią w tegorocznym Wielkim Poście Drogę 

Krzyżową w Wielki Piątek o godz. 900. Przygotowaną przez Akcję Katolicką 
naszej parafii. 

Ceremonie Męki Pańskiej o godz. 1800. Pod koniec liturgii nastąpi przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie będziemy adorowali 
Chrystusa do godz. 2200.   

W Wielki Piątek obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz 
post tzw. ścisły. Tradycja zachęca nas do zachowanie także wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę aż do zakończenia ceremonii Wigilii 
Paschalnej. 

 

WIELKA SOBOTA – tego dnia Kościół oczekuje chwalebnego 
zmartwychwstania Chrystusa. Tradycyjnie przez cały dzień trwa adoracja Grobu 
Pańskiego i Krzyża Chrystusa.  

O godz. 700 zapraszamy na Ciemną Jutrznię prowadzoną przez młodzież 
oazowa. 

 

Błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 1300, 1400, 1500, 1600.  
Tradycyjnie będzie można tego podzielić się jedzeniem z potrzebującymi, 
przygotowany będzie kosz, do którego można będzie złożyć dary wielkanocne. 
Potrzebującym, będą one rozdawane jeszcze w Wielką Sobotę po godz. 1430 
w zakrystii. Podczas święcenia pokarmów będzie też okazja do złożenia ofiary 
pieniężnej na biednych i potrzebujących. Bóg Zapłać za każdy dar. 

 

Ogłoszenia Parafialne 10.04.2022 r. 


