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Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. 
Zapraszamy dziś na nieszpory o 1630.  
W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W wtorek Odnowa w Duchu Św.  zaprasza do wspo lnego uwielbienia 

Najs więtszego Sakramentu po Mszy s w. wieczornej.  Pozostałe okazje z Ar-
cybractwem Najs więtszego Serca Pana Jezusa w czwartek o godz. 1530, w 
piątek o godz. 2000 i w sobotę od 1700. 

We wtorek przypada święto św. Marka Ewangelisty, po Mszach św. o 
godz. 700 i o godz. 1800 będziemy się modlic  o urodzaje i błogosławien stwo 
w pracy przy krzyz u misyjnym. 

W najbliższy czwartek 27 kwietnia Msza św. szkolna oraz próba 
przed I Komunią św. dla dzieci i rodziców po Mszy s w. szkolnej. 

W sobotę obchodzimy Dzien  Męczen stwa Duchowien stwa Polskiego. 
Przyszła niedziela jest obchodzona jako Niedziela Biblijna i rozpoczyna 

Ogo lnopolski Tydzien  Biblijny, a w naszej s wiątyni za tydzien :  
Serdecznie zapraszamy  na nabożeństwo Via Lucis (Drogi Światła), 

na kto rym będziemy rozwaz ac  czternas cie spotkan  Chrystusa ze swymi 
uczniami po Zmartwychwstaniu. Naboz en stwo odbędzie się w Niedzielę 30 
kwietnia, o godzinie 1615.  

Siostry Służebniczki zapraszają dzieci do klasztoru w sobotę od godz. 
1400 do godz. 1630. 

W czwartek w domu katechetycznym będzie moz na darmowo zbadac  
parametry zdrowia pod kątem funkcjonowania narządo w, mineralizacji ko-
s ci prawidłowego poziomu tłuszczu i wody. Badania w godzinach od. 1000 do 
1115, oraz od 1200 do 1315. 

Dziękujemy za złożone ofiary na Caritas archidiecezji. Za tydzien  kolek-
ta na potrzeby naszej parafii, na pokrycie biez ących rachunko w. Bo g Zapłac  
za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny do niego do-
łączono płytę z filmem ZMARTWYCHWSTAŁY, jest Mały Gość; jest takz e nasz 
biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g błogosławi.
    

 
                                                                                                  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
23.04. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 20,19-31) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

II Niedziela Wielkanocna 

   Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali 

uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i 

bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do 

nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych sło-

wach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym od-

puścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł 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 nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwie-

rzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i 

Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i 

rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zo-

bacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiar-

kiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powie-

dział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w 

tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że 

Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Je-

go.  Oto Słowo Pańskie. 

Święto Miłosierdzia 

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przeka-

zała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza 

niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby 

święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szcze-

gólnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosier-

dzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miło-

sierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostą-

pi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty 

Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).  



II Niedziela Wielkanocna - 23 kwietnia 2017. 

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

z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

900 
Dziękczynna za otrzymane łaski i dary Ducha Św. w intencji rodzin Baranowskich i Seg-

da z dziećmi i wnukami.  

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

i Władysława Stasiaków.  

1230 
W podziękowaniu za dar życia i cud uzdrowienia w pierwsze urodziny Tomasza Łamika, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo 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.  

Poniedziałek 24 kwietnia 2017. 

700 Za †† męża Stanisława Cały jako pamiątka urodzin, rodziców i rodzeństwo oraz za †† 

rodziców Jana i Marię Pyka i rodzeństwo.  

800 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.  

1800 Do Op. Bożej w int. Brygidy i Józefa Bogaleckich z ok. 35. rocznicy ślubu, z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 

Bożej dla jubilatów i całej rodziny.  

Wtorek  25 kwietnia 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Helenę Szóstak – 

Pucię – intencja od Eweliny Bieniek z rodziną z Limanowej.  

800 Za †† brata Jana, bratową Helenę, rodziców Stefanię i Antoniego Świerczynów,  siostrę 

Satanisławę, córkę Ilonę i męża Edwarda Brodziaka oraz †† z rodziny Wilk, Świerczyna, 

Brodziak i Misiak.  

1800 1. Za † męża Edmunda Olszewskiego na pamiątkę urodzin. 

2. Za † Reginę Kiołbasę – intencja od koleżanek.  

Środa 26 kwietnia 2017.  

700 Za †† Franciszkę i Jana Wręczyckich, Marię i Wincentego Winklerów, Krystynę Łuka-

sik, Bronisławę, Franciszka i Edmunda Ceglarek.  

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

wieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Krystyny Woisz z okazji 

urodzin.  

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

dziękowań; 

- Za † Jolantę Ronikier – Kosiec jako pamiątka urodzin; 

- Za † Pawła Kamińskiego i †† z rodziny Kamińskich i Wazińskich.  

 Czwartek 27 kwietnia 2017. 

700 Za † Henryka Ostrowskiego.  

800 Za †† Czesława Bombelka jako pamiątka urodzin oraz rodziców Jadwigę i Augustyna.  

1700 Za † Stanisławę Cepę.  

Św. Jan Paweł II o Bożym Miłosierdziu 
 

   Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym (Ps 118 [117], 22). 

Ten proroczy werset z Psalmu z dzisiejszej liturgii pomaga nam zrozumieć prawdę o 

zmartwychwstaniu Chrystusa. Wyraża też prawdę o miłosierdziu, które w zmartwych-

wstaniu się objawiło: miłość odniosła zwycięstwo nad grzechem, a życie nad śmiercią. 

Ta prawda stanowi poniekąd sama istotę Dobrej Nowiny. I dlatego Chrystus może po-

wiedzieć: Przestań się lękać! Może te słowa powtórzyć do każdego człowieka cierpią-

cego fizycznie czy duchowo. Może je powtórzyć z całym pokryciem.  

   Wiedziała o tym w szczególny sposób Siostra Faustyna Kowalska. (…) Całe jej mi-

styczne doświadczenie było skoncentrowane wokół tajemnicy Chrystusa Miłosiernego. 

Można powiedzieć, że doświadczenie to stanowiło jak gdyby szczególny komentarz do 

słowa Bożego dzisiejszej liturgii. Faustyna nie tylko zapisywała swoje mistyczne do-

świadczenia, ale także szukała malarza, który by namalował obraz Chrystusa Miłosier-

nego, tak jak On jej się objawił. Ten obraz, jak i cała postać Siostry Faustyny, jest jesz-

cze jednym świadectwem tego, co teologowie nazywają condescendentia divina. Bóg 

się poniekąd dostosowuje do poziomu swoich ludzkich rozmówców. Całe Pismo Świę-

te, a zwłaszcza Ewangelia jest tego potwierdzeniem.  (Św. Jan Paweł II, Rzym, kościół 

Ducha Świętego „in Sassia”, 23 kwietnia 1995 ) 

Piątek 28 kwietnia 2017. 

700 Za † męża Henryka w kolejną rocznicę śmierci.  

800 Za †† Helenę, Bartłomieja, Józefa, Jerzego, Janinę i Władysława Caderów.  

1800 1. Za †† rodziców Augusta i Zofię Niestrojów, brata Adama, Krystynę Szczepaniak, 

Małgorzatę i Andrzeja Gorol oraz pokrewieństwo z obu stron. 

2. Za † męża Lucjana Drabek w 5.rocznicę śmierci, †† z rodziny Kowalewskich, Drab-

ków i Andryszczyk.  

Sobota 29 kwietnia 2017. 

700 Za † mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę urodzin.  

800 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. s. Faustyny za †† Zofię i Józefa Wil-

ków oraz Zofię, Kazimierza i Włodzimierza Piotrowskich, męża Emila i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

1400 Ślub rzymski: Izabela i Grzegorz Gawron.  

1800 Za †† rodziców Marię i Piotra Lewickich, Annę i Stanisława Szostaków oraz pokrewień-

stwo z obu stron.  

III Niedziela Wielkanocna 30 kwietnia 2017. 

700 Za Parafian.  

900 W 50. rocznicę urodzin Ryszarda Skopa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

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

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli i Józefa Krupów z okazji 50. rocznicy ślubu, z 

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

Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity dla jubilatów oraz całej rodziny.  

1230 CHRZTY: Igor Marchlik, Wiktoria Jańczak   ROCZKI: Antoni Olszówka  

1500 Ślub rzymski Karoliny Najuch i Przemysława Janika.  

1700 Za † Antoniego Romanowskiego w kolejną rocznicę śmierci.  


