
Ogłoszenia Parafialne 10.04.2016r. 

 
Dzisiejsza Niedziela jest Niedzielą Biblijną i rozpoczyna 

Ogo lnopolski Tydzien  Biblijny. 
Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
W poniedziałek  o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.  
W wtorek Akcja Katolicka zaprasza do wspo lnej modli-

twy w intencji chorych po Mszy s w. wieczornej. Spotkanie 
członko w i sympatyko w Akcji o 1900 na probostwie. 

W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie dzieci i rodzi-
co w przygotowujących się do Pierwszej Komunii s w. Będzie od-
bio r strojo w komunijnych. 

W tym tygodniu III piątek miesiąca zapraszamy do 
wspo lnego odmo wienia Koronki do Miłosierdzia Boz ego            
o godz. 1730 w kaplicy naszej s wiątyni.  

Siostry Służebniczki zapraszają dzieci do klasztoru w so-
botę od godz. 1400 do godz. 1630. 

Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii. 
Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez kapłano w na remonty 
i inwestycje w naszej s wiątyni. Przymierzamy się do kolejnego 
etapu renowacji schodo w naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą 
ofiarę.  

Przyszła Niedziela jest Niedzielą Dobrego Pasterza – 
S wiatowym Dniem Modlitw o Powołania. 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w czwar-
tek o 1530 i w sobotę o godz. 1700. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedziel-
ny, Mały Gość; jest takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g 
udziela swego błogosławien stwa.    
  

                                                                          Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
10.04. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(J 21, 1-14) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

III Niedziela Wielkanocna 

   Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:  Byli 

razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie 

Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę 

łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, 

ale tej nocy nic nie złowili.  A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 

uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.  A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy nie macie 

nic do jedzenia?».  Odpowiedzieli Mu: «Nie».  On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po 

prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli 

jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest 

Pan!». Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, 

był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za 

sobą sieć z ryA kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożo-

ną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz uło-

wili». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 

pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do 

nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pyta-

nia: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i po-

dał im, podobnie i rybę.  bami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu 

łokci.  To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

Oto Słowo Pańskie. 

Spotkanie nad Morzem Tyberiadzkim 

   Jezus nadaje nowy sens pracy. Po tragedii Wielkiego Piątku uczniowie nie 

wiedzą, co z sobą zrobić. Idą za Piotrem, jak za guru, do sieci rybackich, aby 

przetrwać trudne chwile. Piotr nie czuje się jednak liderem. Jest słaby, błądzą-

cy, mylący się nawet w kwestiach kluczowych. Chce, by uczniowie powrócili 

do łowienia ryb, od których odciągnął ich Jezus. Po długiej formacji powracają 

ponownie do starych zajęć. Chcą zapomnieć o nowej misji – „łowienia ludzi”. 

Pracują z musu, z konieczności, aby uciec, zapomnieć... I pracują bezowocnie.  

Jezus przywraca uczniom radość wspólnej pracy. Radzi, zachęca, by spróbo-

wali jeszcze raz, w inny sposób, w innym miejscu i czasie. Nie przekreśla jed-

nak dotychczasowego życia uczniów, ich historii. Chce, by nadal byli rybaka-

mi. Pokazuje im jednak nowy wymiar ich pracy. Odtąd będą „rybakami ludzi”.  



III NIEDZIELA Wielkanocna 10 kwietnia 2016.   

  700 Za † Gertrudę Kozubek.  

 900 Do Opatrzności Bożej w int. Bernarda Cieślika z okazji 80. rocznicy urodzin, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Boskiej dla 

solenizanta i całej rodziny.                                                                       TE DEUM.  

1100 W intencji Beaty i Janusza w kolejną rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej na dalsze 

lata życia.  

1230 1. W intencji †† Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i wszystkich 

ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 6. rocznicę tragedii. 

2. Za †† Anielę i Wojciecha Szybkowskich, rodzeństwo oraz za †† z rodziny Lipów.  

1700 Za † męża Bogumiła, syna Damiana oraz za †† z rodzin Kosytorz i Jakus.  

Poniedziałek 11 kwietnia 2016. 

700 Za † Romana Soswę.  

800 Za † Małgorzatę Krawczyk w 5. rocznicę śmierci.  

1800 Za †† rodziców Augusta i Zofię, Józefa i Stefanię Gros, brata Adolfa oraz za †† z pokre-

wieństwa z obu stron.  

Wtorek 12 kwietnia 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Halinę Machowską 

od Henryka i Andrzeja Machowskiego z rodziną.  

800 Za † mamę Natalię Szyszkę w 5. rocznicę śmierci.  

1800 Do Opatrzności Bożej z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.          TE DEUM  

Środa 13 kwietnia 2016. 

700 Za †† Edwarda i Czesławę Warotów oraz dziadków z obu stron.  

800 Za †† rodziców Marię i Edwarda Jaroszów, Marię i Elżbietę Maj, Lidię, Czesława i Al-

freda Josionków, Elżbietę Wyleżoł oraz Wiktora i Ryszarda.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i 

podziękowań; 

- O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, opiekę Matki Naj-

świętszej dla Soni Łuczak z okazji 18. rocznicy urodzin                          TE DEUM; 

- Za †  Halinę Piec, rodziców Piec i Trojak oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron. 

- Za †Tadeusza Tomysa, ks. Henryka Tomysa, rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

- Za † Stefana Mańkowskiego w 30. dzień po śmierci. 

- Za † Marka Sojkę od lokatorów z ul. Krasickiego 7.  

Czwartek 14 kwietnia 2016.  

700 Za Parafian.  

800 Za †† Annę i Pawła Kucharczyków.  

1700 Za †† Emilię i Karola Kloców, Jadwigę i Józefa Błaszczaków w kolejną rocznicę śmier-

ci oraz za † Irenę Grzechnik w 3. rocznicę śmierci.  

Piątek 15 kwietnia 2016. 

700 Do Zmartwychwstałego Jezusa, za wstawiennictwem M.B, św. Antoniego i św. Rity z 

podziękowaniem za łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, spokój i wyjście z problemów dla 

Antoniego.  

800 O dar nowych powołań w Kościele i otwartość młodych ludzi na Boży głos.  

1800 Za †† Jana i Józefę, syna Piotra z żoną Haliną, męża Mariana, teściów Józefa i Józefę 

oraz za †† z rodziny.  

Sobota 16 kwietnia 2016. 

700 Za † Halinę Machowską - od Macieja z żoną.  

800 Za † Teresę Deję w 1. rocznicę śmierci.  

1800 Za † Annę Palmer w 20. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Edwarda i Emilię Glisz-

czyńskich.  

IV NIEDZIELA 17 kwietnia 2016.  

700 Za † Szczepana Wojewnika - od syna z rodziną.  

900 Za † Halinę Machowską od lokatorów z ul. Astrów 16.  

1100 1. Za † męża Czesława Kanię w 13. rocznicę śmierci, za †† rodziców Weronikę i Stani-

sława Stasiaków oraz Mariannę i Walentego Kaniów. 

2.  Za †† Marię Kazimierczak, Bogusława Kaczyńskiego, Józefa Nabiałka oraz Mariannę 

Dróżdż.  

1230 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, dar życia Gabrieli z okazji 

50. rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Matki 

Bożej na dalsze lata życia.                                                                     TE DEUM  

1700 Z podziękowaniem za szczęśliwą operację i dar zdrowia, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, światło Ducha Świętego, dalsze zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Krystyny.  

 

TYDZIEŃ BIBLIJNY 

 

Tydzień Biblijny jest okazją, żeby poważnie zapytać, gdzie jest miejsce Boga 

w moim życiu? Biblia jest w całości poświęcona Bogu. A nasze życie? Czy mo-

żemy powiedzieć, że Jezus jest w naszym życiu kimś, kto naprawdę ma wpływ 

na to, jak żyjemy? A może staje się On powoli w naszym życiu wielkim nieo-

becnym? Za chwilę usłyszymy, jak wyglądało to w życiu apostołów. Nie bali się 

przelania krwi, przyjęli swoją słabość i poszli za Jezusem. Niech rozpoczynający 

się Tydzień Biblijny będzie inspiracją do poznawania Boga obecnego w Biblii. 

Na pytanie Jezusa, czy mnie kochasz, każdy z nas odpowie własnym życiem.  

Niech ten Tydzień Biblijny będzie okazją, by choć trochę wsłuchać się w 

przesłanie naszej najważniejszej księgi – Pisma Świętego.   

 

„Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenika-

jące aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnie-

nia i myśli serca.” (Hbr 4,12)   


