
Ogłoszenia Parafialne 16.04.2017r. 

Składam serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte i przygotowa-
ne Triduum Paschalne: ks. Prał. Arkadiuszowi Noconiowi z Rzymu za przewodni-
czenie Liturgii Wielkiego Czwartku i wygłoszoną homilię, siostrze Adrianie za przy-
gotowanie rekolekcji dla gimnazjum, młodziez y za Misterium Pasyjne, szafarzom 
oraz słuz bie liturgicznej i kos cielnej, pocztom sztandarowym, cho rowi Seraf, scholi, 
wszystkim zaangaz owanym w liturgię, zespołowi dekoratorskiemu i charytatywne-
mu, wszystkim Parafianom za liczny udział i wspo lną modlitwę, za złoz one i prze-
słane nam z yczenia s wiąteczne. Z serca dziękujemy. 

Zapraszamy dziś na s wiąteczne nieszpory – one kon czą obcho d Triduum 
Paschalnego.  Po nich Msza s w. o 1700.  

Jutro drugi dzień S wiąt Zmartwychwstania, Msze s w. odprawiamy według 
porządku niedzielnego, nie będzie jutro nieszporo w.  

 Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania  znosi w tym tygodniu post 
piątkowy. Spotkanie dla dzieci i rodziców na próbę przed I Komunią Św. w 
czwartek 27 kwietnia. 

W sobotę wyruszy nasza parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Piel-
grzymi obiecują modlitwę i o nią pokornie proszą.  

Sobota to 22  dzień miesiąca, czcicieli św. Rity zapraszamy na godz. 1800 
na Mszę św. i na nabożeństwo z ucałowaniem relikwii.  Przyszła Niedziela jest 
Świętem Miłosierdzia Bożego.  

 Dziękujemy za złożone ofiary podczas triduum – na cele charytatywne, na 
Boz y Gro b, za ofiarowane produkty z ywnos ciowe dla biednych, za ofiary na kwiaty, 
składamy podziękowania za dzisiejszą kolektę na potrzeby naszej parafii. Jutro ko-
lekta na Wydział Teologiczny US  i KUL, za tydzien  kolekta na Caritas archidiecezji. 

Proszono nas o podanie komunikatu dla absolwento w wszystkich roczni-
ko w oraz nauczycieli, oraz nauczycieli emerytowanych naszego chorzowskiego Eko-
nomika, kto ry w tym roku obchodzi 120-lecie istnienia: 29 i 30 wrzes nia odbędzie 
się Gala Jubileuszowa oraz II Zjazd Absolwento w.  

Stowarzyszenie Deus Artifex po raz pierwszy zaprasza całymi rodzinami na 
PO-POSTKI RODZINNE! Czym są Po-postki? To przyjęcie, impreza, bal, uczta, 
wspo lnie spędzona rodzinna niedziela, w dodatku Niedziela Miłosierdzia po trudzie 
Wielkiego Postu, po Zmartwychwstaniu! Rozpoczęcie za tydzien  w Katowicach w 
kos ciele na Zadolu o godz. 1300. Szczego ły na plakacie lub w zakrystii. 

Chorzowskie Centrum kultury zaprasza na Koncert Wielkanocny Pamię-
ci Adama Kleimana – na scenie wystąpią między innymi Magda Anioł, Andrzej 
Lampert, Trąbki Jerycha. Koncert w najbliz szy wtorek o godz. 1800. 

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

 
Na koniec przyjmijcie proszę z yczenia:   
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! 

Głos świętego Antoniego 
16.04. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 20,1-9) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

   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 i 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 oni 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 po-

tem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał le-

żące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, 

ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i 

ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bo-

wiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z mar-

twych.  Oto Słowo Pańskie. 

Droga na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem   

 

 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje drogę uczniów do wiary paschalnej. Jest to droga 

indywidualna. Jan rozpoznaje i wierzy od razu, Piotr potrzebuje czasu, Maria 

Magdalena nie jest w stanie rozpoznać Zmartwychwstałego. Jezus musi sam 

objawić jej siebie.  

   Jezus Zmartwychwstały objawia się każdemu z nas w innym czasie. Gdy, jak 

Piotr porzucimy swoje kalkulacje, gdy jak w Janie zacznie w nas dojrzewać mi-

łość, gdy jak Maria dojrzejemy, by przyjąć Jego łaskę.  

   Prośmy dziś Chrystusa, byśmy w te święta wielkanocne nie zatrzymali się na 

grobie i całunie, ale zobaczyli Pana. Prośmy też pierwszych świadków pustego 

grobu, by pomogli nam przeżywać czas paschalny, jak oni. Może, jak Janowi, 

będzie towarzyszyła nam głęboka kontemplacyjna pewność i świadomość: „To 

jest Pan!” (J 21, 7) Może, jak Piotr, powiemy w pokorze: „Panie, Ty wszystko 

wiesz! Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17).  A może, jak Maria Magdalena, 

podzielimy się z innymi naszą radością: „Widziałam Pana (Widziałem Pana) i 

to mi powiedział!” (J 20, 18).  



V Niedziela Wielkiego Postu - 16 kwietnia 2017. 

700 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego dla Grażyny Gaj i całej 

rodziny.  

900 Za † męża Gerarda Madeja w 1. rocznicę śmierci.  

1100 

1. Do M.B. Nieustającej Pomocy i Serca Pana Jezusa w intencji Zbigniewa Barteczko w 

podziękowaniu za dar 80. lat życia w łaskach Bożych, z prośbą o dalsze łaski oraz w 

pewnej intencji. TE DEUM 

2. O Boże błog, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Michała Ciupa, rodziców i rodziców 

chrzestnych.  

1230 
Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Wajanda z okazji 75. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej. TE DEUM  

1700 Za †† Magdalenę, Pawła, Barbarę i Klarę Kopiecznych.  

Poniedziałek 17 kwietnia 2017. 

700 Za † Tadeusza Mitręgę.  

900 Za † mamę i żonę Irenę Bartlewską w 4. rocznicę śmierci.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Marioli i Rajmunda Franke z okazji 35. rocznicy ślubu, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

opiekę i Matki Bożej.  

1230 Z podziękowaniem za szczęśliwą operację, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, 

światło Ducha Świętego, wytrwanie w dobrym, życzliwość ludzką i opiekę Matki Bożej 

dla Krystyny Dołęgowskiej.  

1700 Za † Szymona Laska w 4. rocznicę śmierci.  

Wtorek  18 kwietnia 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz – za † Annę i Pawła Ku-

charczyków;  - za † żonę Barbarę Kisiel w kolejną rocznicę śmierci i †† rodziców z obu 

stron.  

800 Za †† rodziców Romana i Zofię Łamików w kolejną rocznicę śmierci.  

1800 1. Za †† Gertrudę i Franciszka Królów oraz Kunegundę i Alfreda Wilk. 

2. Za †† braci Tadeusza i Stanisława Mierzwów oraz rodziców Zofię i Stanisława.  

Środa 19 kwietnia 2017.  

700 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Niepokalanej w intencji s.M. Paschalii z 

okazji imienin z podziękowaniem za dar powołania, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

dary Ducha Świętego i zdrowie.  

800 1. Za † Teresę Deję w 2. rocznicę śmierci oraz †† członków Świeckiego Instytutu Kar-

melitańskiego Elianum 

2. W intencji Joanny Grotek z ok. o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bo-

żej i św. Antoniego.  

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

dziękowań; 

- Do Opatrzności Bożej w intencji Przemysława Dubowskiego z okazji 18. rocznicy uro-

dzin, o Boże błogosławieństwo, dary ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. 

Antoniego na dalsze lata.  

Życzenia Wielkanocne 
 

   Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa, którą po raz kolejny przeżywamy, niech 

stanowi dla nas okazję, abyśmy tą prawdą wiary dzielili się w gronie bliskich. Promie-

nie łask Zmartwychwstałego Pana niech dotkną każdego i każdą z Was, a z serca 

niech popłynie pieśń wdzięczności Bogu za dzieło naszego zbawienia. Alleluja, Chry-

stus zmartwychwstał, w Nim nasza nadzieja i pewność życia na wieki! Wyśpiewując 

radość zmartwychwstania pragniemy prosić „Zostań z nami. Potrzebujemy Ciebie, 

Zmartwychwstały Panie”. Chryste, Synu Boga żywego. 

Czwartek 20 kwietnia 2017.  

700 Za †† Józefa i Wandę Szatków oraz Marię i Władysława Kaczmarków.  

800 O Boże błog. i zdrowie dla pracowników Energomontażu Chorzów i ich rodzin, emery-

tów z rodzinami, oraz za †† pracowników Energomontażu, a zwłaszcza za † Józefa Szat-

ko, Kazimierza Barana, Irenę Koźlecką, Helenę Bierońską, Ewę Borkowską, Stefanię 

Rajtor, Teresę Musiał, Czesława Mańkę, Józefa Pietrka, Tomasza Kasprzyka, Huberta 

Beka i Ludwika Klepka.  

1700 1. Za † Rafała Malchera. 

2. Za † Jerzego Kotnisa.  

Piątek 21 kwietnia 2017. 

700 Za † męża Edwarda Holeczka w rocz. śmierci oraz †† rodziców i rodzeństwo z obu stron 

i dusze w czyśćcu cierp.  

800 Do Op. Bożej w intencji Teresy i Jacka Wenglarczyków z ok. 25. rocznicy ślubu, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę i Matki Bożej 

dla jubilatów oraz dzieci Sandry i Fabiana.  

1800 1. Za †† syna Damiana, męża Bogumiła oraz †† z rodziny Kosytorz i Jakus. 

2. Za †† rodziców, teściów, dziadków, brata Erwina i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota 22 kwietnia 2017. 

700 Za †† rodziców Helenę i Mariana oraz †† z rodziny Pupar i Nowohońskich.  

800 Za † mamę Zofię Poniewierską w 1. rocznicę śmierci oraz wnuka Kosmę Poniewierskie-

go.  

1800 1. Ku czci św. Rity w intencji czcicieli. 

2. Za †† Halinę Piec i pokrewieństwo z obu stron.  

II Niedziela Wielkanocna 23 kwietnia 2017. 

700 W intencji Agnieszki w rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o Boże błog., dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

900 Dziękczynna za otrzymane łaski i dary Ducha Św. w int. rodzin Baranowskich i Segda z 

dziećmi i wnukami.  

1100 Za †† Czesława Kania w 14. rocznicę śmierci, Mariannę i Walentego Kaniów, Weronikę 

i Władysława Stasiaków.  

1230 W podziękowaniu za dar życia i cud uzdrowienia w 1 rocznicę urodzin Tomasza Łamika, 

z prośbą o Boże błog. na dalsze lata życia.  

1700 Za †† Elżbietę i Brunona Sladeczków, Andrzeja i Jana Goików, Teresę i Emila Borycz-

ków, Marię Niestolik oraz †† z rodziny Niestolik i Goik.  


