
Ogłoszenia Parafialne 20.03.2016r. 

Liturgia  dzisiejszej Niedzieli Palmowej wprowadza nas w ostatni etap Wielkie-
go Postu – Wielki tydzień. 

Dziękujemy za wspólne  przez ycie naszych rekolekcji wielkopostnych.  
Zapraszamy dziś na ostatnie w tym Wielkim Pos cie Gorzkie Ż ale z kazaniem 

pasyjnym o godz. 1615. 
W poniedziałek, wtorek i środę szkolne rekolekcje przez ywac  będą ucznio-

wie Gimnazjum nr 10.  
Jutro w Wielki Poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Naboz en stwo 7 sło w 

z krzyz a przygotowane przez naszego pana organistę. 
W Wielki Wtorek Odnowa w Duchu Św. po Mszy s w. wieczornej zaprasza do 

wspo lnego przez ycia naboz en stwa Drogi Krzyz owej.  
RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH ORAZ RODZICÓW MŁODZIEŻY PRZYGO-

TOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA zapraszamy na dodatkowe, wielkopostne 
spotkanie formacyjne we wtorek po Mszy s w wieczornej o godz. 1900 do krypty 
naszego kos cioła. 

Zapraszamy gorąco wszystkich Parafian do uczestnictwa w Liturgii Tridu-
um Paschalnego, kto re rozpoczniemy Mszą s w. Wieczerzy Pan skiej, a zakon czy-
my procesją rezurekcyjną. 

WIELKI CZWARTEK – PAMIĄTKA USTANOWIENIA EUCHARYSTII I KAPŁAŃ-
STWA  O godz. 1800 zapraszamy na Mszę s w. Wieczerzy Pan skiej sprawowaną w 
intencji naszej Parafii. Po Mszy s w. przeniesienie Najs więtszego Sakramentu do 
Ciemnicy. Tam odbędzie się cicha adoracja do godz. 2100.   

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ– tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. 
O godz. 800 zapraszamy na Ciemną Jutrznię prowadzoną przez młodziez  oazowa.  

Żapraszamy serdecznie na ostatnią w tegorocznym Wielkim Pos cie Drogę Krzyżo-
wą w Wielki Piątek o godz. 900, poprowadzoną przez Akcję Katolicką, zaprasza-
my wszystkich Parafian, takz e młodziez  i dzieci.  
Żapraszamy na ceremonie Męki Pańskiej o godz. 1800. Pod koniec liturgii na-

stąpi przeniesienie Najs więtszego Sakramentu do Grobu Pan skiego, gdzie będzie-
my adorowali Chrystusa do godz. 2200.  
W Wielki Piątek obowiązuje nas wstrzemięz liwos c  od pokarmo w mięsnych oraz 

post tzw. s cisły. Tradycja zachęca nas do zachowanie takz e wstrzemięz liwos ci od 
pokarmo w mięsnych w Wielką Sobotę do zakon czenia ceremonii Wigilii Paschal-
nej. 

WIELKA SOBOTA – tego dnia Kos cio ł oczekuje chwalebnego zmartwychwstania 
Chrystusa. Tradycyjnie przez cały dzien  trwa adoracja Grobu Pan skiego i Krzyz a 
Chrystusa.  O godz. 700 zapraszamy na Ciemną Jutrznię prowadzoną przez mło-
dziez  oazowa. Adoracja  prowadzona przez Legion Maryi od godz. 800 do 900.  
Adoracja dla dzieci o godz. 900. 

Błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 1300, 1400, 1500, 1600. 
Tradycyjnie będzie moz na tego podzielic  się jedzeniem z potrzebującymi, przygo-
towany będzie kosz, do kto rego moz na będzie złoz yc  dary wielkanocne. Potrzebu-
jącym, będą one rozdawane jeszcze w Wielką Sobotę po godz. 1430 w zakrystii. 
Prosimy o zgłaszanie się rodzin wielodzietnych, bezrobotnych, bezdomnych 
w kancelarii do Wielkiego Czwartku w godzinach urzędowania. Podczas s więcenia 
pokarmo w będzie tez  okazja do złoz enia ofiary pienięz nej na biednych 
i potrzebujących. Bo g Żapłac  za kaz dy dar. 

Głos świętego Antoniego 
20.03. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 19,28-40) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

   Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże 

Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mó-

wiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie 

oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie 

tutaj. A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go 

potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy 

odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę? Od-

powiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na 

nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na dro-

dze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów po-

częło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: 

Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała 

na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: 

Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci 

umilkną, kamienie wołać będą.  Oto Słowo Pańskie. 

Niedziela Palmowa 

   Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: 

radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej 

według jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub 

Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piąt-

ku). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze 

sobą nierozerwalnie związane.  

Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, 

fioletowych, jak to było w zwyczaju dotąd, ale czerwone; procesja zaś ma cha-

rakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego Król i Pan, 

odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez to Kościół chce 

podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej śmier-

ci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu królewskiego i prawa do 

panowania. Przez mękę zaś swoją i śmierć to prawo jedynie umocni. Godność 

królewską Chrystusa Pana akcentują antyfony i pieśni, które śpiewa się w cza-

sie rozdawania palm i procesji.  



NIEDZIELA Palmowa Męki Pańskiej 20 marca 2016.   

  700 Za †† rodziców Annę i Gerarda Kubiców oraz za † Józefa Stanka.  

 900 Za † Jana Biegisza i †† rodziców z obu stron.  

1100 Z okazji urodzin córek: Honoraty i Justyny, wnuczek: Oliwii i Anny, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 

oraz za † męża Jana.  

1230 1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, światło Ducha Świętego i zdrowie dla Stanisława Kiera z okazji 70. roczni-

cy urodzin.                                                                                       TE DEUM. 

2. Za żyjących i †† członków Polskiego Związku Niewidomych.  

1700 Za † Ireneusza Dembskiego.  

Wielki Poniedziałek 21 marca 2016. 

700 O potrzebne łaski i siły w ciężkiej chorobie dla mamy Barbary.  

800 Za †† rodziców Witanów, Grzybków w rocznicę śmierci, braci Joachima, Henryka oraz 

Elżbietę i Barbarę.  

1800 W rocznicę śmierci Gerdy Walendowskiej oraz za †† Barbarę, Agnieszkę, Zbigniewa, 

Adama Walendowskich, za †† Franciszkę i Józefa Bartkowiaków.  

Wielki Wtorek 22 marca 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w int.czcicieli i ofiarodawców oraz za † Helenę Wojda z VII 

Róży Żywego Różańca.  

800 Za † Alfreda Gąsiorka w 1. rocznicę śmierci.  

1800 1. Za † Alfreda Gąsiorka w 1. rocznicę śmierci od sąsiadów z ul. Krzywej 31. 

2. Za †† Brygidę i Edmunda Jaworków oraz za † Józefa Gawińskiego.  

Wielki Środa 23 marca 2016. 

700 Za † Zygmunta Wasilewskiego w rocznicę śmierci.  

800 1. Za † męża Jerzego w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców, dziadków i teściów. 

2. Za † Ireneusza Rutkowskiego jako pamiątka urodzin.  

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

podziękowań; 

- Za † brata Tadeusza Mierzwę w rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin; 

- Za † brata Idziego Mazurkiewicza w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców Marię i 

Czesława; 

- Za † mamę Ludmiłę Zehnal na pamiątkę urodzin oraz za †† rodziców i rodzeństwo z 

rodzinami. 

- Za † żonę Janinę Grzesista o radość życia wiecznego – intencja od męża, syna i syno-

wej z rodzinami.  

Święte Triduum Paschalne  

 

Wielki Czwartek 24 marca 2016.  

1800 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ W INTENCJI PARAFIAN  

Wielki Piątek 25 marca 2016. 

1800 CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU  

Wielka Sobota 26 marca 2016. 

2000 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ  

NIEDZIELA Zmartwychwstania Pańskiego 27 marca 2016.  

700 Za †† Józefa i Stefanię Szewczaków oraz za †† dziadków z obu stron.  

900 Za Parafian.  

1100 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie oraz dalszą opiekę Matki Boskiej i św. Antoniego dla Janusza z okazji 

50. rocznicy urodzin i córki Beaty w rocznicę  urodzin.                          TE DEUM.  

1230 W intencji Sary z okazji 21. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Matki Najświętszej.  

1700 Za †† żonę Renatę Sobczak, syna Damiana, †† rodziców i teściów.  

 WIGILIA PASCHALNA 
Ceremonie wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 2000. Żapraszamy do uczestnictwa 

w tej pięknej liturgii, podczas kto rej pos wiecone zostaną ogien  i woda, odnowimy nasze 
przyrzeczenia chrzcielne. Prosimy o zabranie ze sobą s wiec. Przypominamy, z e po ostatniej 
wizytacji na wskazanie ks. Abpa Skworca procesję rezurekcyjną przez yjemy na zakon cze-
nie ceremonii. Serdecznie zapraszamy na tę wyjątkową liturgię, będą dostawione dodatko-
we krzesła i ławki, by wszyscy mogli usiąs c .  

Warto pamiętac , z e Kos cio ł w Wielkim Tygodniu udziela przywileju odpustu zupełnego 
za kaz dorazowe uczestnictwo w ceremoniach Triduum Paschalnego. Żapraszamy do korzy-
stania z tych dobrodziejstw naszej wiary. 

Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  
Okazja do spowiedzi: w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i w Wielką S rodę rano 

przed Mszą s w., a wieczorem od godz. 1700.   
OKAZJA DO SPOWIEDZI: 
dla dzieci szkoły podstawowej w Wielką S rodę o 1700, 
dla młodzieży gimnazjum podczas rekolekcji,  
dla młodzieży studiującej i pracującej w Wielką S rodę po Mszy s w. wieczornej do 

1930. 
OKAZJA DO SPOWIEDZI DLA DOROSŁYCH: 

 
WIELKI CZWARTEK  od  700 do 1200  oraz  od 1400 do 1700 
WIELKI PIĄTEK   od  700 do 1200  oraz  od 1400 do 1700 
WIELKA SOBOTA   od  700 do 1200  oraz  od 1500 do 1800 
  
Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby Parafii na pokrycie koszto w energii 

oraz na zakup kwiato w do Boz ego Grobu. Kolekty podczas Triduum przeznaczone będą: w 
Wielki Czwartek na działalnos c  charytatywną naszej Parafii, w Wielki Piątek na Boz y Gro b 
w Jerozolimie, a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kaz dą ofia-
rę, dzięki Waszej ofiarnos ci Parafia moz e funkcjonowac  oraz prowadzic  biez ące remonty i 
inwestycje.  Przy wyjściu z kos cioła moz na wesprzec  rekolekcje dla oso b niepełnospraw-
nych kupując ozdoby s wiąteczne u p. Teresy Janysek. Zachęcamy do lektury prasy religij-
nej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość, są Misyjne Drogi; jest takz e nasz biuletyn informa-
cyjny Głos Św. Antoniego.  Dziś po wieczornej Mszy św. serdecznie wszystkich zaprasza-
my do naszego kościoła na Misterium Wielkopostne przygotowane przez uczniów 
Gimnazjum nr. 10. Na rozpoczęty Wielki Tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela 
swego błogosławien stwa.    Szczęść Boże! 


