
Ogłoszenia Parafialne      11.04.2021 r. 

Dzisiejsza Niedziela jest Świętem Bożego Miłosierdzia 
i rozpoczyna Tydzien  Miłosierdzia.  

 

Przyszła niedziela jest obchodzona jako Niedziela Biblijna 
i rozpoczyna Ogo lnopolski Tydzien  Biblijny.  

 

Proszono nas o podanie ogłoszeń: 
"IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie 

w Chorzowie, zaprasza uczniów klas ósmych szkół 
podstawowych, na dzien  otwarty 16 kwietnia 2021 roku, w godzinach 
od 1030 do 1330. Dzien  otwarty odbędzie się on-line. Zgłoszenia 
prosimy przesyłac  na adres mailowy szkoły. Szczego ły na stronie 
internetowej szkoły." 

 
W dniu 22 kwietnia w przychodni Nasza Poradnia rzy ul. 

Młodziez owej 33 odbędą się badania USG, Doppler przepływo w 
szyjnych i kon czyn, USG tarczycy, nerek piersi, stawo w oraz echo 
serca.  Badania są płatne cena jednego badania 55zł. Szczego ły na 
plakacie.  

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Caritas Archidiecezji. 

Za tydzien  kolektę zbierac  będą księz a na biez ące remonty w naszej 
s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

 
22 lutego br. Ks. Abp Skworc poprosił kapłanów 

Archidiecezji Katowickiej o kapłan ską jałmuz nę postną na rzecz 
szpitala sio str Boromeuszek w Mikołowie. Otrzymalis my informację, 
z e na wskazany cel swoje ofiary przekazało 598 księz y archidiecezji 
i udało się zebrac  łącznie sumę 240.000 zł. Powyz sza kwota została 
przelana na konto Zgromadzenia Sio str Boromeuszek 
z przeznaczeniem na rzecz prowadzonego przez Zgromadzenie 
Szpitala im. s w. Jo zefa w Mikołowie. 

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, 

jest Mały Goś ć ; jest takz e nasz biuletyn informacyjny Głoś Ś w. 
Antoniego. 

 
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg 

błogosławi. Szczęść Boże! 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak 
i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 
«Widzieliśmy Pana!» 

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ 
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok 
Jego, nie uwierzę». 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął 
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił 

Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.  

        J 20, 1-9 

Głos świętego Antoniego 
 11.04.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Nasze zawierzenie Zbawicielowi musi 
znaleźć wyraz w postawie prawdziwie 
chrześcijańskiej. Stąd św. Jan tak 
mocno dziś przypomina, że ten, kto 
naprawdę wierzy w Chrystusa, musi 
Go także miłować, a miłość wyraża się 
z kolei w wypełnianiu przykazań 
Bożych. 



12/04/2021 Poniedziałek 

700
 Za †† rodziców Hieronima i Jadwigę Dziadków, brata Piotra oraz †† z rodzin 

Dziadek, Lubos, Kaduk, Wilk i Czempiel. 

800
 Za † mamę Natalię Szyszkę w 10. rocznicę śmierci. 

1800
 O zdrowie dla wnuczki Martyny Zopory w kolejną rocznicę urodzin. 

13/04/2021 Wtorek 

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

800
 Za †† Alicję i Agnieszkę Mierzewskie w 4. rocznicę śmierci. 

1800
 1. Za † Jerzego Ligacza na pamiątkę urodzin. 

2. W intencji Zygmunta Marka o powrót do zdrowia. 

14/04/2021 Środa 

700
 Za † męża Mariana Henclewskiego. 

800
 Za † Leopolda Rzepkę - od chrześnicy Moniki z mężem i dziećmi. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za †† ojca Tadeusza Tomysa w kolejną rocznicę śmierci, dziadków z obu 
stron, krewnych, znajomych oraz dusze  w czyśćcu cierpiące; 
- Za † Zdzisława Jochera i †† lokatorów z ul. Rożanej 4 od sąsiadów; 
- Za †† ojca Romana Stasiaka i brata Romana Stasiaka. 

15/04/2021 Czwartek 

700
 W intencji Moniki Jaron o powrót do zdrowia - od koleżanek. 

800
 Za † Leopolda Rzepkę od sąsiadów z ul. Młodzieżowej 1. 

1700
 1. Z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla pani Zofii Glagli z okazji 75 urodzin. 

2. W intencji koleżanki Alicji Pytel z okazji 55. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz o powrót do zdrowia jej męża. 

16/04/2021 Piątek 

700
 Za † Teresę Deję w kolejną rocznicę śmierci oraz †† członkinie Świeckiego 

Instytutu Karmelitańskiego Elianum. 

800
 O błogosławieństwo Boże dla wnuczki Anny, jej męża i synów Aleksandra 

i Leonarda, córki Noemi oraz Marianny Brodziak. 

1800
 1. Za †† mamę Józefę jako pamiątka urodzin, ojca Jana, brata Piotra z żona 

Haliną, męża Mariana i teściów. 
2. Za † Zofię Lisowicz - od lokatorów z ul. Młodzieżowej 43. 

17/04/2021 Sobota 

700
 Za † Joannę Groborz w 10. rocznicę śmierci. 

800
 Za † Romana Łamika w kolejną rocznicę śmierci oraz † Zofię Łamik. 

1800
 Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka Królów, Kunegundę i Alfreda Wilków, 

brata Alfreda oraz pokrewieństwo z obu stron. 

18/04/2021 III Niedziela Wielkanocna 

700
 Za † Barbarę Kisiel w kolejną rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron. 

900
 Za †† Czesława Kanię w 18. rocznicę śmierci, Weronikę, Władysława 

Stasiaków, Mariannę, Walentego i Stanisława Kaniów. 

1100
 Za † męża Edmunda Olszewskiego jako pamiątka urodzin. 

1230
 W intencji Stefani i Jana Zogorników z ok. 55 rocznicy ślubu 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków i całej 
rodziny. Te Deum 

1700
 Z podziękowaniem za dar życia, szczęśliwy przebieg operacji, z prośbą 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny 
Dołęgowskiej. 

Święto Miłosierdzia Bożego 
obchodzone jest w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, 
czyli II Niedzielę 
Wielkanocną, zwaną 
obecnie Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego.  

Wpisał je do kalendarza 
liturgicznego najpierw 
Franciszek kard. Macharski 
dla archidiecezji krakowskiej 
(1985), a potem niektórzy 
biskupi polscy w swoich 
diecezjach. Na prośbę 

Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto 
dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 
2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.  

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała 
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela 
po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto 
Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, 
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do 
źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii 
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są 
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski  

JEZU UFAM TOBIE 


