
Intencje ciąg dalszy 17.04.2022 r. 

24/04/2022 II Niedziela Wielkanocna 

700
 W intencji Agnieszki Dąbrowskiej z okazji kolejnej rocznicy 

urodzin jako podziękowanie za dar życia, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

900
 Za † wujka Pawła Chęcińskiego w 38 r. śmierci. 

1100
 Chrzty: Oliwia Latka         Roczki: Zofia Pawlińska 

1230
 1. W intencji Brygidy i Józefa Bogaleckich z okazji 40 rocznicy 

ślubu jako podziękowanie za łaski płynące z sakramentu 
małżeństwa, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i św. Antoniego dla całej rodziny. 
2. W intencji Karola Noczyńskiego z okazji 50 urodzin jako 
podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. Te Deum 

1700
 Z okazji urodzin Aleksandry i Przemysława Dubowskich 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie oraz potrzebne łaski dla Jarosława. 

Jajko to symbol nowego życia, odrodzenia 
i przeciwdziałania złu. Dawniej nawet wkładano 
je do grobów, aby oczyścić zmarłego 
z grzechów. W starożytności było symbolem 
kultu religijnego, uważano, że jest początkiem 
wszystkiego.  Co ciekawe, kiedyś na polskich 
wsiach, gdy po raz pierwszy wyprowadzono 

bydło w pole, na progu stajni kładziono jajko, które potem oddawano 
komuś biednemu z prośbą o modlitwę - żeby bydło dobrze się chowało 
i dawało dużo mleka. Poza tym, kiedy wybudowano dom, w każdy jego 
róg wkładano jajko – oczywiście na szczęście.  
Tradycja święcenia jaj zrodziła się w średniowieczu w środowisku 
klasztornym. W chrześcijańskiej symbolice jajko od początku było 
związane z Wielkanocą, nawiązywało do Zmartwychwstania Pańskiego.  
Tradycja malowania jaj jest bardzo stara. W starożytnym Egipcie 
podobno zdobiono jajka wizerunkiem skarabeuszy, w Chinach natomiast 
pokrywano je rysunkami ptaków i kwiatów. Wokół powstawania 
pisanek, tradycja ludowa utrwaliła wiele legend opartych na wątkach 
ewangelicznych. Pierwsze piękne pisanki miała ofiarować Piłatowi 
Matka Boska, aby uratować Jezusa od śmierci. Legend było wiele... 
Nazwy barwionych jaj wielkanocnych pochodzą od sposobu, w jaki 
zostały wykonane – i tak mamy: malowanki, rysowanki, kraszanki lub 
byczki oraz pisanki. Na polskich wsiach malowanie pisanek dawniej było 
wyjątkowym rytuałem  - malowały je kobiety, najczęściej dziewczęta 
i młode mężatki.     Źródło: J. Uryga, Rok polski [...], s. 130-133 

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do 
drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł 
do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym 
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. J 20, 1-9  

Głos świętego Antoniego 
17.04.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niech ta życiodajna prawda 
wypełni nasze serca, 

 byśmy silni jej mocą i pełni 
wdzięczności  

stawali się tym gorliwiej 
uczniami Zmartwychwstałego.  

Życzymy gorąco, by w te 
najważniejsze święta roku,  
ale i w dniach codziennych, 

 panowały w naszych rodzinach: 
pokój, miłość, radość i 

niegasnąca nigdy nadzieja. 
Błogosławionych Świąt.   

 

Wasi duszpastarze 



18/04/2022 Poniedziałek Wielkanocny 

700
 Za † Barbarę Kisiel. 

900
 Za † Tadeusza Mitręgę w kolejną rocznicę śmierci. 

1100
 Za † Romana Łamika w kolejną rocznicę śmierci oraz jego żonę Zofię. 

1230
 Za † męża i ojca Jerzego Adamczyka w 1 r. śmierci od żony i córki z rodziną. 

1700
 Za † córkę Ilonę, męża Edwarda, rodziców Stefanię i Antoniego, siostry Zofię 

i Stanisławę, brata Jana oraz †† z rodzin Brodziak, Misiak i Świerczyna. 
19/04/2022 Wtorek Wielkanocny 

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

800
 Za †† Józefę, Jana, Piotra, Halinę Zmorek, Marię, Józefa, Józefę Wcisło. 

1800
 1. W int Wiesławy Paszkowskiej z okazji 80 ur. jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i 
św. Rity. Te Deum 
2. W int. Joanny Grotek z okazji 63 urodzin jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

20/04/2022 Środa Wielkanocna 

700
 Za † córkę Ilonę i męża Edwarda. 

800
 Za † Teresę Deję w rocznicę śmierci oraz †† członkinie Świeckiego Instytutu 

Karmelitańskiego "Elianum". 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † męża Gintra Dudziaka jako pamiątką urodzin, †† rodziców, teściów i 
pokrewieństwo z obu stron; 
- Za †† Zofię w 3 rocznicę śmierci i Antoniego Cyganików oraz Janinę 
Walkowiak; 
- Za † Jadwigę Jagieniak w 1 rocznicę śmierci; 
- Za † Janinę Lemanik w 1 rocznicę śmierci; 

21/04/2022 Czwartek Wielkanocny 

700
 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Zosi 

Jopek, z prośbą o prawidłowy przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia. 

800
 Za † Edwarda Holeczka w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców, rodzeństwo 

z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1700
 Za †† Syna Damiana Kosytorza, męża Bogumiła oraz †† z rodzin Kosytorz i 

Jakus. 
22/04/2022 Piątek Wielkanocny 

700
 Za † koleżankę Edytę Woźniak. 

800
 Za †† rodziców Helenę i Mariana Puparów, siostrę Stanisławę oraz †† z rodz. 

Pupar. 

1800
 Przez wstaw. św. Rity w int. próśb, podziękowań oraz w intencjach czcicieli. 

23/04/2022 Sobota Wielkanocna 

700
 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie 

dla rodziny Dudzik i Kempny. 

800
 Za † Bogusława Augustyna w 1 rocznicę śmierci. 

1200
 BIERZMOWANIE 

1800
 Za †† rodziców Król i Wilk oraz †† z rodziny. 

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte 
i przygotowane Triduum Paschalne dziękuję księżom wikarym, 
szafarzom oraz słuz bie liturgicznej i kos cielnej, p. organis cie, Scholi, Boz ym 
Nutkom oraz wszystkim zaangaz owanym w liturgię, młodziez y oazowej za 
zbudowanie grobu pan skiego, Odnowie w Duchu S w. za przygotowanie krypty, 
wszystkim Parafianom za udział we wspo lnej liturgii. Za wspo lną modlitwę, za 
złoz one i przesłane nam z yczenia s wiąteczne. Z serca dziękujemy. 
 

Jutro drugi dzień Świąt Zmar twychwstania, Msze św. odprawiamy 
według porządku niedzielnego.  

 

Zewnętrznymi oznakami przeżywanego okresu Wielkanocnego są 
krzyz   z czerwoną stułą, paschał i figura Zmartwychwstałego. Symbole 
zmartwychwstania pozostają przy ołtarzu do uroczystos ci Zesłania Ducha S w. 
 

 Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania  znosi w tym tygodniu 
post piątkowy. 

 

Msze w tygodniu odprawiać będziemy w kościele, a nie w krypcie.   
 

W sobotę o godz. 1200 w naszej wspólnocie parafialnej będziemy 
przez ywali sakrament Bierzmowania, kto rego przygotowanym uprzednio 
kandydatom udzielac  będzie ks. Bp. Adam Wodarczyk.  

 

Przyszła Niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna 
Tydzien  Miłosierdzia.  

 

Z radością informujemy, że nasz parafianin Michał Cebulski, 
przygotowujący się do kapłan stwa w Towarzystwie Salezjan skim został 
dopuszczony do s więcen  diakonatu. Diakonat przyjmie w Krakowie 14 maja 
biez ącego roku. 

 

Są jeszcze miejsca na organizowany 29 kwietnia jednodniowy 
wyjazd do Ołomun ca i Kromierzyz a. Szczego ły na naszej stronie internetowej 
oraz w kancelarii parafialnej. Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłaszanie 
się chętnych. 

 

Dziękujemy za złożone ofiary podczas Triduum  – na cele 
charytatywne, na Boz y Gro b, składamy podziękowania za dzisiejszą kolektę na 
potrzeby naszej parafii. Jutro kolekta na Wydział Teologiczny US  i KUL, za 
tydzien  kolekta na Caritas archidiecezji. Bóg-Zapłać za każdy dar. 

 

Niech Chrystus Zmartwychwstały, który przez swój Krzyż pokonał 
grzech i śmierć będzie dla nas Światłem opromieniającym każdą chwilę 
naszego życia. Niech trwa jak najdłużej nasze świętowanie pojednania 
ludzkości z Bogiem. Niech to pojednanie przenika wszystkie międzyludzkie 
relacje. Błogosławionych Świąt! 

Ogłoszenia Parafialne 17.04.2022 r. 


