
Ogłoszenia Parafialne 1.04.2018r. 

 

Składam serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte i przygotowane 

Triduum Paschalne: ks. Prał. Arkadiuszowi Noconiowi z Rzymu za przewod-

niczenie Liturgii Wielkiego Piątku i wygłoszoną homilię, dziękuję księżom wi-

karym za poprowadzenie rekolekcji szkolnych, szafarzom oraz służbie liturgicz-

nej i kościelnej, pocztom sztandarowym, chórowi Seraf, scholi, Bożym Nutkom 

oraz wszystkim zaangażowanym w liturgię, zespołowi dekoratorskiemu 

i charytatywnemu, wszystkim Parafianom za liczny udział i wspólną modlitwę, 

za złożone i przesłane nam życzenia świąteczne. Z serca dziękujemy. 

Zapraszamy dziś na świąteczne nieszpory – one kończą obchód Triduum 

Paschalnego.  Po nich Msza św. o 1700.  

Zewnętrznymi oznakami przeżywanego okresu Wielkanocnego są krzyż  z 

czerwoną stułą, paschał i figura Zmartwychwstałego. Symbole zmartwychwsta-

nia Chrystusa pozostają przy ołtarzu do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 

Jutro drugi dzień Świąt Zmartwychwstania, Msze św. odprawiamy według 

porządku niedzielnego, nie będzie jutro nieszporów.  

Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania  znosi w tym tygodniu post piąt-

kowy. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i I Sobota nowego mie-

siąca. Przyszła Niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna Ty-

dzień Miłosierdzia.  

Spotkanie dla dzieci i rodziców przed I Komunią Św. w czwartek 12 

kwietnia. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w piątek 13 kwietnia. 

Początek Mszą św. o godz. 1800. 

Spotkanie przed pielgrzymką do Fatimy w piątek 13 kwietnia o godz. 

1900. Kończą się wolne miejsca zapraszamy niezdecydowanych. 

Dziękujemy za złożone ofiary podczas Triduum – na cele charytatywne, na 

Boży Grób, za ofiarowane produkty żywnościowe dla biednych, za ofiary na 

kwiaty, składamy podziękowania za dzisiejszą kolektę na potrzeby naszej para-

fii. Jutro kolekta na Wydział Teologiczny UŚ i KUL, za tydzień kolekta na Ca-

ritas archidiecezji, a po Mszach odbędzie się zbiórka w ramach inicjatywy Ślą-

skie - Dzieciom z Aleppo. Bóg-Zapłać za każdy dar. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; 

jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

 

Przyjmijcie proszę życzenia:   

Niech Chrystus Zmartwychwstały, który przez swój Krzyż pokonał grzech 

i śmierć będzie dla nas Światłem opromieniającym każdą chwilę naszego ży-

cia. Niech trwa jak najdłużej nasze świętowanie pojednania ludzkości z Bo-

giem. Niech to pojednanie przenika wszystkie międzyludzkie relacje. Błogosła-

wionych Świąt! 

Głos świętego Antoniego 
1.04. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Łk 24,13-35)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

   W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, 

zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni 

ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali 

ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na 

uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowa-

dzicie ze sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem 

Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Je-

rozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż 

takiego?” Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był 

prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcyka-

płani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spo-

dziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim 

dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet prze-

raziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedzia-

ły, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy 

z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie 

widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca 

do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 

cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza poprzez 

wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do 

Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby 

miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku 

wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął 

z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i 

dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z 

oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozma-

wiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie wybrali 

się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, 

którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymono-

wi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy 

łamaniu chleba.  Oto Słowo Pańskie. 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! 



NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 1 kwietnia 2018. 
700 Za † Holgera Schön. 

900 
Za † syna Romana Skrzydlewskiego jako pamiątka urodzin, †† rodziców Elżbietę i Wła-

dysława Skrzydlewskich, Antoninę i Stanisława Kapiczyńskich. 

1100 Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków, za †† Franciszka Kurpaska i Marię Skowyrę. 

1230 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i dary Ducha Św. dla Marianny Brodziak oraz wnuczki Anny i Thorstena. 

1700 
Za † Andrzeja Goika w 4 r. śmierci, za †† Jana Goika, Elżbietę i Brunona Sladeczek, 

Marię Niestolik, Teresę i Emila Borczyków, za †† z rodziny Kopeć. 

Poniedziałek Wielkanocny 2 kwietnia 2018. 

700 
Za †† rodziców Apolonię i Franciszka Piękoś, † Władysława i Józefę Piękoś, Michalinę i 

Wincentego Petków. 

900 Za † Kazimierza Wiejaczkę w 1 rocznicę śmierci. 

1100 
O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Jana Łamików w 40 r. ślubu z podziękowaniem 

za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej, zdrowie dla jubilatów, ich dzieci oraz 

wnuka i całej rodziny. TE DEUM 

1230 Za † Irenę Zawiertę w 3 r. śmierci, † Joannę Wawrzynek w 18 r. śmierci. 

1700 Za † Grzegorza Rockstein od sąsiadów z ul. Krzywej. 

Wtorek 3 kwietnia 2018. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 Za parafian. 

1800 
1. Za † męża Ryszarda Pawlika, córkę Bożenę, za †† rodziców i teściów. 
2. Za † Zbigniewa Jarczaka. 

Środa 4 kwietnia 2018. 

700 Za †† rodziców Agnieszkę i Stefana oraz dziadków, rodzeństwo z obu stron. 

800 Za †† Karola i Andrzeja Legutko w rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań; - Za †† lokatorów z ul. Młodzieżowej 13; - Za † męża Tadeusza Olszańskie-

go w 3 r. śmierci; - Za † Grażynę Mania od koleżanek i kolegów z żłobka przy ul. Pocz-

towej i Kochanowskiego; - Za † Józefa Palusa w 15 r. śmierci. 

Czwartek 5 kwietnia 2018. 

700 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-

płaństwa. 

800 
Za † tatę Antoniego Świerczynę oraz mamę Stefanię, córkę Ilonę-Sabinę, brata Jana, bra-

tową Helenę, siostrę Stanisławę, męża Edwarda, dziadków Antoniego i Antoninę, Stani-

sława i Mariannę, wszystkich †† z rodzin Świerczyna, Wilk, Misiak, Brodziak. 

1700 
Za †† rodziców Stanisława i Albinę Gnutek, brata Leszka, dziadków Piotra i Marię, Kle-

mensa i Annę. 

Piątek 6 kwietnia 2018. 

700 
1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za ro-

dziny naszej parafii. 
2. O potrzebne łaski dla rodziny Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

800 Za † Krystynę Dąbrowską w 1 r. śmierci. 

1800 
Za † Gintera Królikowskiego w 10 r. śmierci, Matyldę Kościelny w 6 r. śmierci, za †† 

Elżbietę Tomanek oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron. 

Radość tajemnicy zmartwychwstania 
 

"Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy!" Tak brzmią sło-

wa śpiewane dzisiaj we wszystkich świątyniach świata. Przeżywamy bowiem 

najstarsze,  najbardziej czcigodne i  najradośniejsze święta w całym roku litur-

gicznym. Oby taka radość przenikała dni świąteczne, oktawę i cały okres wielka-

nocny, a nawet całe nasze życie!   

Głęboka duchowa wielkanocna radość jest darem Ducha Świętego (Ga 5, 22) i 

owocem przyjaźni z Jezusem zmartwychwstałym. Taka radość przenika całą eg-

zystencję człowieka. Daje moc i siłę w sytuacjach trudnych, a nawet ekstremal-

nych. Pisał o tym pięknie błogosławiony papież Jan Paweł II: Radości nie należy 

mylić z przelotnym doznaniem zaspokojenia i przyjemności, które często upaja 

zmysły i uczucia, później jednak pozostawia w sercu niedosyt, a czasem gorycz. 

Radość rozumiana po chrześcijańsku jest o wiele trwalsza i przynosi głębsze uko-

jenie: wedle świadectwa świętych potrafi przetrwać nawet ciemną noc cierpienia 

i w pewnym sensie jest "cnotą", którą należy rozwijać.  

Sobota 7 kwietnia 2018. 

700 
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i †† człon-

ków Żywego Różańca. 

800 
Z okazji 70 urodzin Zofii Pianki z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.     TE DEUM 

1800 Za †† rodziców Anielę i Pawła Pipów, wszystkich †† z rodziny. 

NIEDZIELA 8 kwietnia 2018. 

700 
Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój 

duchowy i liczebny wspólnoty. 

900 
Za †† Weronkę Sieroń, synową Janinę, siostrę Elfrydę, rodziców i dziadków z obu stron, 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

1100 
Z okazji 90 urodzin Krystyny Płonki z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 

dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej. Za † męża Alojzego Płonkę.      TE DEUM 

1230 
Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z pokorną prośbą o obdarowywanie Bo-

żym Miłosierdziem rodzin Mierzwów i Scrogginsów. 

1700 Za † córkę Ilonę-Sabinę Brodziak - Misiak. 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy,  

choćby i umarł, żyć będzie. 

 J 11, 25 


