
Święto Miłosierdzia Bożego ma 
najwyższą rangę wśród wszystkich 
postaci nabożeństwa do Miłosierdzia 
Bożego, które zostały objawione 
Siostrze Faustynie. 
 

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego 
święta mówił Jezus w Płocku w 1931 
r., gdy przekazywał swą wolę co do 
powstania obrazu: Ja pragnę, aby 
było Miłosierdzia święto. Chcę, aby 
ten obraz, który wymalujesz 
pędzlem, żeby był uroczyście 
poświęcony w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy – ta niedziela ma być 
świętem Miłosierdzia (Dz. 49). 
Wybór pierwszej niedzieli po 
Wielkanocy na Święto Miłosierdzia 
ma swój głęboki sens teologiczny, 
który wskazuje na ścisły związek, 
jaki istnieje pomiędzy wielkanocną 
tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą 

miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna 
z Koronki do Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca to święto, która 
rozpoczyna się w Wielki Piątek. 
    

Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga 
w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi. 

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 (Dz. 699). 

Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie 
Jezus z tym świętem związał. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła 
Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win 
i kar (Dz. 300). 

   Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby 
grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). 

 
Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki 

nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna 
miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi 
świętej) i godnie przyjąć Komunię Świętą. 

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, 19-31  

Głos świętego Antoniego 
24.04.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Święto Miłosierdzia Kościół obchodzi w I niedzielę po Wielkanocy . 
Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu 
kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest 
nazywane też Niedzielą Miłosierdzia. Wcześniej, jako pierwszy 
wpisał je do kalendarza liturgicznego kardynał Franciszek Macharski 
dla archidiecezji krakowskiej w roku 1985, a potem niektórzy biskupi 
polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski św. Jan 
Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w 
Polsce 

https://misericors.org/kult/
https://misericors.org/kult/
https://misericors.org/nowenna-przed-swietem-milosierdzia-bozego-wprowadzenie/
https://misericors.org/nowenna-przed-swietem-milosierdzia-bozego-wprowadzenie/
https://misericors.org/swieta-s-faustyna-kowalska/
https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia-2/


25/04/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Szymona Laska w 9 rocznicę śmierci. 

800
 W int. Janiny Sitek z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. 

1800
 Za † mamę Annę Ciekańską w 5. r. śmierci oraz pokrewieństwo z obu stron. 

26/04/2022 Wtorek 

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

800
 Do Bożej Op. z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej 

z okazji urodzin Krystyny Woisz. 

1800
 1. W intencji Marty Marczak w 18 urodziny dziękując za dar życia, z prośbą 

o Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i patronki św. Marty. 
2. Za † Edmunda Olszewskiego jako pamiątka urodzin. 

27/04/2022 Środa 

700
 W int. Andrzeja, z prośbą o bł. Boże i zbawienie duszy od żony Katarzyny. 

800
 Za żywych i †† pracowników Energomontażu Chorzów a zwłaszcza †† 

Halinę Stanisławską, Leopolda Rzepkę, Edwarda Niesporka, Józefa Szatko, 
Halinę Rusek, Dorotę i Wiktora Kruków. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Stefanię Augustyn w 30 dzień po śmierci; 
- Za † Martę Wojdę od lokatorów z ul. Młodzieżowej 39. 

28/04/2022 Czwartek 

700
 W intencji synowej Marty i jej nowonarodzonej córeczki Elżbietki z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

800
   

1700
 Za † męża Bogdana Drygałę. 

29/04/2022 Piątek 

700
 Za † Henryka Ostrowskiego jako pamiątka urodzin. 

800
 Za † męża Henryka w kolejną rocznicę śmierci. 

1800
 1. Za † mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę urodzin. 

2. Za †† Tadeusza Łakomego oraz Tadeusza Gutowskiego w rocz śmierci. 
30/04/2022 Sobota 

700
 Za †† mamę Stanisławę Cepa, męża oraz pokrewieństwo. 

800
 W intencji Anieli i Józefa Krupów jako podziękowanie za 55. lat małżeństwa, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata. 

1800
 Za †† Henryka Bańkę w 1 rocz. śmierci, jego córkę Justynę oraz rodziców. 

01/05/2022 III Niedziela Wielkanocna 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ. 

900
 W int. Danuty Blaszki z ok. urodzin z podziękowaniem za dar życia i 

otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i Boże bł. dla solenizantki i syna z rodziną. 

1100
 Za † Adelę Wasilewską. 

1230
 W intencji Edyty Kukowki z ok. urodzin z podziękowaniem za dar życia 

i otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i Boże bł. dla solenizantki i całej rodziny. 

1700
 Za †† Helenę i Stanisława Klosków oraz †† z rodziny. 

 
Wczoraj o godz. 1200 Ks. bp Adam Wodarczyk  udzielił sakramentu 

bierzmowania 40 przygotowanym uprzednio kandydatom, kto rym serdecznie 
gratulujemy. Składam serdeczne podziękowania Ks. Łukaszowi 
przygotowującemu kandydato w  oraz animatorom, kto rzy mu w tym pomagali. 
Wybierzmowaną młodziez  polecam waszej pamięci modlitewnej.  

 

Dzisiejsza Niedziela jest Świętem Bożego Miłosierdzia i rozpoczyna 
Tydzien  Miłosierdzia.  To szczego lna okazja do naszej mobilizacji na rzecz 
biednych i potrzebujących. Dzięki Waszej ofiarnos ci parafia moz e prowadzic  
dzieła charytatywne, organizowac  biez ącą pomoc dla potrzebujących, rozdawać 
tygodniowo ponad 60 bochenków chleba i ponad 100 bułek. Od 10 marca w 
budynku probostwo gościmy ośmioosobową rodzinę uchodźców z Charkowa. 
Wszystko to jest możliwe dzięki dobroci i ofiarności Parafian. Kolekta w przyszłą 
niedzielę na zakończenie tygodnia miłosierdzia przeznaczona będzie właśnie na cele 
charytatywne prowadzone przez naszą parafię.   

 

W środę zapraszamy na Krąg Biblijny  o godz. 1900.   
 

Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna 
i rozpocznie Ogo lnopolski Tydzien  Biblijny.  

 

Od przyszłej niedziele rozpoczyna się miesiąc maj. Zapraszamy na 
naboz en stwa majowe po ł godziny przed wieczorną mszą s w.  
  

Są jeszcze miejsca na organizowany 29 kwietnia jednodniowy 
wyjazd do Ołomun ca i Kromierzyz a. Wyjez dz amy sprzed kos cioła o godz. 700. 
Szczego ły pielgrzymki na naszej stronie internetowej oraz w kancelarii 
parafialnej. Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłaszanie się chętnych.  

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Caritas Archidiecezji. Za 

tydzien  kolekta na działalnos c  charytatywną parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą 
ofiarę.  

 

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

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg błogosławi.
 Szczęść Boże! 

Ogłoszenia Parafialne 24.04.2022 r. 


