
Ogłoszenia Parafialne 8.04.2018r. 

Dzisiejsza Niedziela jest Świętem Bożego Miłosierdzia i rozpoczyna Ty-
dzien  Miłosierdzia. Dzis  o 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego. 

Zapraszamy dziś na nieszpory o 1630.  Juto obchodzimy Uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego, jest to także Dzień Świętości Życia, w którym modlimy 
się za dzieci nienarodzone. Po mszy s w. o godz. 700 odprawione zostanie naboz en -
stwo ekspiacyjne za grzechy przeciwko z yciu dzieci nienarodzonych.  

W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. Jutro ro wniez  po 
mszy s w. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii s w.  

W wtorek Akcja Katolicka zaprasza do modlitwy w intencji chorych oraz 
na swoje spotkanie do domu katechetycznego.  

W najbliższy czwartek 12 kwietnia Msza św. szkolna oraz spotkanie przed 
I Komunią św. dla dzieci i rodziców po Mszy św. szkolnej. W piątek na mszę 
św. o godz. 1800 zapraszamy kandydato w do bierzmowania. Po mszy spotkanie 
przed bierzmowaniem. Spotkanie przed naszą parafialną pielgrzymką do Fatimy i 
Santiago De Compostela w najbliższy piątek o godz. 1900. Zostało ostanie wolne 
miejsce - zapraszamy niezdecydowanego. 

W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci, wieczorna 
Msza s w. w piątek w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa. 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu z Arcybractwem Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w czwartek o godz. 1530, w piątek o godz. 2000 i w sobotę 
od 1700.   Członków i sympatyków Legionu Maryi zapraszamy na coroczną ar-
chidiecezjalną pielgrzymkę do Piekar S ląskich w ostatnią sobotę kwietnia. Zapisy i 
szczego ły pielgrzymki u pani Celiny. Przyszła niedziela jest obchodzona jako Nie-
dziela Biblijna i rozpoczyna Ogo lnopolski Tydzien  Biblijny, a w naszej s wiątyni za 
tydzien :  

IV Liceum Ogólnokształcące zaprasza na Dni Otwarte w najbliższy piątek 
od 1330 do 1600 oraz w sobotę od 1000 do 1300. 

Dziękujemy za złożone ofiary na Caritas archidiecezji. Wychodząc z ko-
s cioła moz na dzis  włączyc  się w zbio rkę S ląskie dzieciom z Aleppo. Za tydzien  ko-
lektę zbierac  będzie ks. proboszcz Driusz Kreih na budowaną s wiątynię Matki Bo-
z ej Ro z an cowej w Niedobczycach, kto rej nasza parafia jest parafią patronacką. Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość; 
jest takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Ś w. Antoniego. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia - w kos ciele s w. Jadwigi w Chorzowie w 
tym tygodniu rozpoczną się katechezy dla dorosłych i młodziez y. Odbywac  się bę-
dą w poniedziałki i czwartki  o godz. 1930. Zapraszamy wszystkich, kto rzy pragną 
słuchac  Słowa Boz ego, kto rzy moz e nie widzą sensu z ycia, kto rzy cierpią nie znaj-
dując rozwiązania dla swoich problemo w. Bo g przychodzący w swoim słowie peł-
nym miłos ci,  przez s wiadectwo kapłana i s wieckich pragnie os wiecac  i umacniac  
wiarę słuchających. Serdecznie zapraszamy! 

Proszono nas o podanie również ogłoszenia o ruszającej 6. Edycji budżetu 
obywatelskiego. Od 9 do 22 kwietnia będzie moz na składac  wnioski z propozycja-
mi. Szczego ły na afiszu. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg błogosławi.  

Głos świętego Antoniego 
8.04. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 20, 19-31)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela Wielkanocna - Święto Miłosierdzia Bożego 

   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. Ura-
dowali 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 odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale 
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przy-
szedł 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 uwie-
rzę". 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. Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   To znamienne, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu pokazywał swym ucz-
niom, aby uwierzyli, ręce i bok - ślady po gwoździach i po włóczni. Czy nie 
wystarczyło, aby uczniowie rozpoznali Go po twarzy? Może obawiał się, że 
widząc Go zmartwychwstałego, ale bez ran, pomyślą, że Jego męka i śmierć 
przyśniły im się? W każdym razie na pewno chciał, aby uczniowie widzieli 
ścisły związek między Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. I aby nigdy nie 
zapomnieli, że do zmartwychwstania prowadzi cierpienie i śmierć.  
   Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli w śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa, czyli ci, którzy doświadczyli tego we własnym życiu. Śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa nie jest bowiem do oglądania, ale do doświadczenia.  



  II Niedziela Wielkanocna  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. 

Poniedziałek 9 kwietnia 2018. 

700 Za † męża Zenona Sroczyńskiego, za †† rodziców, teściów i braci. 

800 Za † córkę Iwonę Jemiołę - od rodziców i przyjaciół rodziny. 

1800 Za † męża Bogumiła, syna Damiana, za †† z rodziny Kosytorz i Jakus. 

Wtorek 10 kwietnia 2018. 

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

800 Za † Marię Kołtun - od syna Marcina z żoną i synami. 

1800 
1. Za † Angelikę Wojcieszak w kolejną r. śmierci i za †† pokrewieństwo z obu stron. 
2. Za żyjących i zmarłych członków Akcji Katolickiej. 

Środa 11 kwietnia 2018. 

700 Za † syna Romana Soswę. 

800 
1. Za †† rodziców Hieronima i Jadwigę Dziadków, brata Piotra, za †† z rodziny. 
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-
dziękowań; - Za † Elżbietę Iwę i jej rodziców; - Za † Halinę Zając - od sąsiadów z ul. 
Krasickiego 7; - Za † Henryka Brola i wszystkich lokatorów z ul. Karpińskiego 18; - Za † 
Eryka Gajdzika w 30 dni po śmierci. 

Czwartek  12 kwietnia 2018. 
700 Za † mamę Natalię Szyszkę w 7 r. śmierci. 

800 Za † Józefa Wacławskiego i żonę Różę. 

1700 
1. W rocznicę śmierci †† rodziców Emilię i Karola Kloców, teściów Jadwigę i Józefa 
Błaszczaków oraz † Irenę Grzechnik w 5 r. śmierci. 
2. Za † Ernesta Leduchowskiego - od sąsiadów z ul. Krzywej 31. 

Piątek 13 kwietnia 2018. 

700 Za † Tadeusza Gazdę w 1 r. śmierci. 

800 Za † Agnieszkę i Alicję Mierzewskie w 1r. śmierci. 

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

  Sobota 14 kwietnia 2018. 

700 Za †† z rodziny Kopieczny: Magdalenę, Barbarę, Klarę, Pawła i Józefa. 

800 
Z okazji urodzin syna Tomasza i wnuka Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla solenizantów i całej rodziny. 

1400 Ślub rzymski Jessica Weglenda i Adam Jenek 

1800 Za †† Halinę Piec, rodziców Piec i Trojak oraz pokrewieństwo z obu stron. 

Święto Miłosierdzia Bożego 
 

 O pragnieniu ustanowienia tego święta w Ko-
ściele po raz pierwszy Pan Jezus mówił Siostrze Fau-
stynie w Płocku w lutym 1931 roku, a potem powracał 
do tej sprawy w kilkunastu objawieniach. Nic więc 
dziwnego, że najpierw to święto według życzeń i 
wskazań Jezusa obchodziła sama Siostra Faustyna 
(por. Dz. 280, 89, 420, 1073-1074). Jej rola w tym za-
daniu (ustanowienia święta Miłosierdzia) polegała nie 
tylko na przekazaniu słów Jezusa wileńskiemu kierow-
nikowi duchowemu, ale także na wspieraniu jego wy-
siłków swą modlitwą i cierpieniem.     
 

 Ksiądz Michał Sopoćko pisał artykuły i rozpra-
wy teologiczne, w których starał się uzasadnić potrzebę 
tego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła i uka-
zać korzyści duszpasterskie, jakie ono przyniesie. Za-
biegał o poparcie dla tej idei wśród teologów i bisku-
pów, a nawet wybrał się do Rzymu, by osobiście 
przedłożyć te sprawę w Kongregacji.  
  

 W roku 1995 Ojciec Święty Jan Paweł II, przychylając się do prośby księ-
dza prymasa kard. Józefa Glempa i Konferencji Episkopatu Polski, wyraził zgodę 
na wprowadzenie tego święta do kalendarza liturgicznego Kościoła we wszyst-
kich diecezjach w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny, w pierwszą nie-
dzielę po Wielkanocy 30 kwietnia 2000 roku – Ojciec Święty ogłosił to święto 
dla całego Kościoła.  Te postanowienia Ojca Świętego Kongregacja ogłosiła 5 
maja 2000 roku, aby zostały wykonane bez względu na jakiekolwiek rozporzą-
dzenia przeciwne. 

  III Niedziela Wielkanocna 15 kwietnia 2018. 

700 
Do Op. Bożej w int. Zofii Holeczek z ok. 65 urodzin, córki Anety, syna Dariusza 
z podziękowaniem za dar życia z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej 
i łaskę zdrowia na dalsze lata życia.                                               TE DEUM 

900 
Za † Czesława Kanię w 15 r. śmierci oraz za †† rodziców Weronikę i Władysława Sta-
siaków, Mariannę i Walentego Kaniów, za †† z obu stron. 

1100 Z okazji 1 r. chrztu Michała oraz 9 urodzin siostry Mileny. 

1230 

1. W 1 r. śmierci Władysława Budziaka, w 27 r. śmierci Zofii Budziak, za †† z rodziny 
Budziaków i Majów. 
2. Z okazji 50 rocznicy ślubu Janiny i Czesława Mołdawów z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB Nieustającej Pomocy oraz zdrowie dla jubila-
tów, dzieci i wnuków.                                                                  TE DEUM 

1700 Za †† Genowefę i Damazego Węclów. 


