
Ogłoszenia Parafialne 17.04.2016r. 

   

Dzisiejsza Niedziela jest Niedzielą Dobrego Pasterza i jest Ś wiatowym 
Dniem Modlitw o Powołania. Nadchodzące s roda, czwartek i piątek to kwartalne dni 
modlitw o powołania. 

Z okazji Jubileuszem 1050 -lecia chrztu Polski zapraszamy dzis  na specjalne 
naboz en stwo Drogi Światła, kto re odprawimy o godz. 1600 w naszej s wiątyni. 

W ubiegłą niedzielę zakon czyła się parafialna pielgrzymka do Włoch. Dzięku-
jemy tym kto rzy wzięli w niej udział oraz za towarzyszenie uczestnikom w modli-
twie. Pojawiła się propozycja zorganizowania Parafialnej pielgrzymki do Ziemi 
Ś więtej. Koszt os miodniowej pielgrzymki z wylotem z Katowic to ok 3500 zł. Śzcze-
go ły i ramowy program w kancelarii. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  

Tymczasem zapraszamy na jednodniową pielgrzymkę na Dolny Śląsk, pod-
czas kto rej nawiedzimy sanktuarium św. Jacka w Legnicy, gdzie miał miejsce cud 
eucharystyczny, oraz zwiedzimy Śanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszo-
wie. Proponowany wyjazd w sobotę 21 maja, koszt przejazdu, zwiedzania oraz po-
siłku 60 zł. Chętnych zapraszamy do kancelarii parafialnej. 

W Poniedziałek  o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.  
We wtorek na spotkanie emerytów i seniorów zapraszają nasze siostry Śłu-

z ebniczki o godz. 1330. 
W czwartek po Mszy św szkolnej spotkanie dla dzieci przygotowujących się 

do I Komunii i spowiedzi.  
W piątek o godz. 1900 do krypty zapraszamy na spotkanie parafian kto rzy 

podczas Ś DM zadeklarowali chęc  przyjęcia w swoim domu pielgrzymo w. 
Siostry Służebniczki zapraszają dzieci do klasztoru w sobotę od godz. 1400 do 

godz. 1630. 
Młodzież oazowa za tydzien  będzie nas częstowała ciastem, a zebrane w ten 

sposo b ofiary przeznacza na udział w Ś wiatowych Dniach Młodziez y i na letnie re-
kolekcje oazowe.   

Miłośnicy jednośladów są zaproszeni na Mszę Ś w. rozpoczynającą sezon mo-
tocyklowy, motorowerowy i rowerowy 23 kwietnia o godz. 1030 w kos ciele Ducha 
Ś w. w Chorzowie. Wczes niej, o godz. 1000 spotkają się przy naszym kos ciele s w. An-
toniego, gdzie po powitaniu udadzą się w paradzie do kos cioła Ducha Ś w. 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorek po wieczornej 
Mszy s w. razem z Odnową w Duchu Ś w, w czwartek o 1530 z Arcybractwem NŚPJ, w 
piątek o godz.  2000 dla zapracowanych,  i w sobotę o godz. 1700 cicha adoracja. 

Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby naszej s wiątyni.  Za tydzien  kolek-
ta zbierac  będzie ks. proboszcz Dariusz Kreihs na budowę kos cioła, kto rego jeste-
s my parafią partnerską, a przed kos ciołem na pros bę papiez a Franciszka, przepro-
wadzona zostanie przez zespo ł charytatywny zbio rka na pomoc dla Ukrainy. 

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

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogo-
sławien stwa.         

                                                                                                  
                                                                                                         Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
17.04. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(J 10,27-30) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 IV Niedziela Wielkanocna 

   Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję 

im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej 

ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie 

może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  Oto Sło-

wo Pańskie. 

Niedziela Dobrego Pasterza 

   „Historia mojego powołania kapłańskiego? Historia ta znana jest przede 

wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej war-

stwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowie-

ka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim 

życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy.  

   Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja 

was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 

owoc wasz trwał" (J 15,16). „I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko 

ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron" (Hbr 5,4). „Zanim ukształtowa-

łem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, 

prorokiem dla narodów ustanowiłem cię" (Jr 1,5). Te natchnione słowa muszą 

przejąć głębokim drżeniem każdą kapłańską duszę.  

   Dlatego też, gdy w różnych okolicznościach - na przykład z okazji kapłań-

skich jubileuszy - mówimy o kapłaństwie i dajemy o nim świadectwo, winni-

śmy to czynić w postawie wielkiej pokory, świadomi, iż Bóg nas „wezwał świę-

tym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego 

postanowienia i łaski" (2 Tm 1,9). Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, 

że ludzkie słowa nie są w słanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo 

w sobie niesie. (…) 

   Kończąc to świadectwo o moim powołaniu kapłańskim, pragnę zwrócić się do 

wszystkich Braci w kapłaństwie - do wszystkich bez wyjątku! Czynię to słowa-

mi św. Piotra: „Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i 

wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy" (por. 2 P 1,10-11). Kochajcie 

wasze kapłaństwo! Bądźcie mu wierni aż do końca! Umiejcie dostrzec w nim 

ów ewangeliczny skarb, za który warto dać wszystko (por. Mt 13,44)”.  

 

                                                               (Św. Jan Paweł II— Dar i Tajemnica)  



IV NIEDZIELA Wielkanocna 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 Marian-

nę Dróżdż.  

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

50. rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 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.  

Poniedziałek 18 kwietnia 2016. 

700 Za † żonę Barbarę w kolejną rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron.  

800 Za † Romana Łamika w kolejną rocznicę śmierci.  

1800 Do Bożej Opatrzności w int. Aleksandry i Przemysława Dubowskich z ok urodzin z po-

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

Bożej dla Jarosława Dubowskiego i dla całej rodziny.  

Wtorek 19 kwietnia 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za † Tadeusza Mitręgę w 

rocznicę śmierci.  

800 W intencji Joanny Grotek z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB oraz św. Antoniego na dalsze lata.  

1800 Za † Czesława na pamiątkę urodzin.  

Środa 20 kwietnia 2016. 

700 Za †† rodziców Franciszkę i Czesława Mlekodajów.  

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

tów z rodzinami i za †† pracowników Energomontażu, a zwłaszcza za † Józefa Szatko, 

Janusza Boruckiego, Józefa Glombika, Łukasza Parzonka, Eugeniusza Czypke, Jerzego 

Czekaja, Kazimierza Barana, Józefa Deptę i Romana Kwiotka.  

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

dziękowań; - Za † męża Janusza Płócienniczaka, †† rodziców, krewnych i przyjaciół;  - 

Za †† Alojzego i Florentynę Kaczmarczyków w rocznicę śmierci;  - Za † Marka Sojkę w 

30 dzień po śmierci;  - Za † Michała Kowalskiego od lokatorów z ul. Kopernika 8;    - Za 

† męża Gintra Dudziaka jako pamiątka urodzin oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron;      

- Za †† rodziców, teściów, dziadków i brata Erwina.  

Czwartek 21 kwietnia 2016. 

700 Za † męża Edwarda w kolejną rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron oraz brata 

Aleksandra i bratową Adelę, szwagra i szwagierkę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za † Halinę Machowską od Franciszka z rodziną.  

1700 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, dalsze łaski, zdrowie oraz opiekę MB dla Felicji i Bogumiła Dyrdzików. 

2. Za † męża Norberta jako pamiątka urodzin oraz †† jego rodziców i rodzeństwo.  

Zachęta do modlitwy za kapłanów 

   „Poczucie modlitwy ze strony innych, wspierającej mnie jako kapłana mógłbym rozpi-

sać na trzy tryby. Pierwszy z nich można by nazwać powszednim. To zwyczajne niejako 

przekonanie, że nawet nieznane mi osoby w swoją modlitwę wplatają kapłanów, ich mi-

sję, posługę, wierność Chrystusowi i Ewangelii. Tryb drugi w relacji do wcześniej wy-

mienionego trzeba nazwać nadzwyczajnym.  I tu myślę o bliskim mi osobach, które – o 

tym wiem – modlą się za mnie codziennie. Jedną z form takiej modlitwy jest tzw. 

“margaretka”. Siedem osób i siedem dni tygodnia. Przed laty w Wielki Czwartek, para-

fianie ofiarowali mi tę modlitwę jako duchowy prezent. I wiem, że on się  nie wyczerpu-

je i nie starzeje. Trwa i ma postać modlitwy na czas nieokreślony. To wielka radość i 

świadomość przepływu Bożej łaski.  I wreszcie tryb trzeci, który nazwałbym awaryjnym. 

Problemy, przesilenia, perspektywa podjęcia trudnych decyzji, nieoczekiwane wydarze-

nia sprawiają, że proszę o modlitwę. Tych, którzy są niejako “pod ręką”. Przyjaciele, 

chorzy, członkowie wspólnot. Niektórzy z nich nawet nie potrzebują żadnego sygnału. 

Wiedzą i wyczuwają. Każdy z wymienionych trybów tworzy duchową rzeczywistość i 

więź pomiędzy “omadlanym” oraz modlącymi. Dla mnie jako kapłana to niezwykle waż-

ne, nieraz tego doświadczam. Zarazem żywiąc nadzieją, że owoce tej modlitwy są udzia-

łem tych, którzy z troską i głęboką wiarą myślą przed Bogiem o kapłanach. Znanych i 

nieznanych sobie.” (Świadectwo pewnego kapłana) 

Piątek 22 kwietnia 2016 

700 Za † męża Jerzego i rodziców z obu stron.  

800 Za † Romana Biegisza od lokatorów z ul. Różanej 4.  

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

2. Za † Halinę Machowską od rodziny Machowskich z Krzeszowic.  

Sobota 23 kwietnia 2016 

700 W intencji Agnieszki z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.  
800 Do Bożej Opatrzności z podz. za dar życia i kapłaństwa syna Wojciecha z okazji imienin 

i urodzin,  z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św. i potrzebne łaski na dalsze 

lata kapłańskiej posługi.  
1800 Za † Gertrudę Król w kolejną rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Król i Wilk.  

V NIEDZIELA Wielkanocna 24 kwietnia 2016.  

700 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 34. r. ślubu Brygi-

dy i Józefa Bogaleckich, z prośbą o Boże błog. zdrowie i opiekę MB dla całej rodziny.  
900 Za †† rodziców Helenę i Mariana oraz †† z rodziny Pupar.  

1100 Do Bożej Opatrzności w intencji Wandy Gansiniec z okazji 70. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla solenizantki i całej rodziny.         TE DEUM.  
1230 CHRZTY: Michał Dziuba, Karolina Kupiszak   

1700 Za †męża Lucjana Drabka w 4 rocznicę śmierci, †† rodziców i dziadków z obu stron, †† 

z rodziny Kowalewskich,  


