
Ogłoszenia Parafialne 24.04.2016r. 

Zapraszamy na Nieszpory niedzielne o godz. 1630. 
W Poniedziałek  o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. W czwartek po Mszy 

św szkolnej spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii i spowiedzi. 
Siostry Służebniczki zapraszają dzieci do klasztoru w sobotę od godz. 1400 do 

godz. 1630. 
Propozycja zorganizowania Parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej spotka-

ła się z zainteresowaniem dlatego podstawowe informacje termin: . Koszt os mio-
dniowej pielgrzymki z wylotem z Katowic to ok 3500 zł. Szczego ły i ramowy pro-
gram w kancelarii. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  

Zapraszamy na jednodniową pielgrzymkę na Dolny Śląsk, podczas kto rej na-
wiedzimy sanktuarium św. Jacka w Legnicy, gdzie miał miejsce cud eucharystycz-
ny, oraz zwiedzimy Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie. Zmienił się 
termin pielgrzymki, poniewaz  w maju nie będzie jeszcze moz liwos ci adorowania        
i oglądania Hostii z Krwią Pana Jezusa, dlatego przekładamy wyjazd na sobotę 25 
czerwca. W zamian za to naszym przewodnikiem będzie emerytowany Ks. Biskup 
Legnicki Stefan Cichy, kto ry odprawi za nas Mszę s w i będzie z nami zwiedzał Krze-
szo w. Koszt przejazdu, zwiedzania Krzeszowa oraz posiłku regeneracyjnego 60 zł. 
Chętnych zapraszamy do kancelarii parafialnej. 
I jeszcze jedno pielgrzymkowe ogłoszenie: 
Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, jesienią br. zapla-

nowano Narodową Pielgrzymkę do Rzymu pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzie-
ja”. Wydarzenie to, przygotowane dla polskich diecezji, wpisuje się w obchody 1050
-lecia Chrztu Polski i Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Kuria Metropolitalna 
w Katowicach zaprasza do wspo lnego pielgrzymowania do Wiecznego Miasta          
w dniach od 19 do 23 paz dziernika br. Udział w tej pielgrzymce zapowiedział Ksiądz 
Arcybiskup Wiktor Skworc. Koszt 4 dniowej pielgrzymki to: samolotem 3050 zł, sa-
molotem i autokarem 2500 zł lub 1700 zł.  Szczego ły w kancelarii. 

Już dziś zapraszam Radę Parafialną na spotkanie w czwartek 12 maja             
o godz. 1900. Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorek po wie-
czornej Mszy s w. razem z Odnową w Duchu S w, w czwartek o 1530 z Arcybractwem 
NSPJ, w piątek o godz. 2000 dla zapracowanych,  i w sobotę o godz. 1700 cicha adora-
cja. W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zapraszamy co piątek do 
wspo lnego odmo wienia koronki do Miłosierdzia Boz ego w piątki o godz. 1730 w ka-
plicy naszego kos cioła.  

Prezydent Andrzej Kotala zaprasza mieszkan co w centrum Chorzowa na spotka-
nie przy kawie, kto re odbędzie się 28 kwietnia o  godzinie 17.30 w Młodziez owym 
Domu Kultury przy ul. Lompy 13. Mieszkan cy centrum miasta, w tym takz e osiedla 
Klimzowiec, będą mogli zadac  pytania dotyczące bezpieczen stwa w ich dzielnicy, 
inwestycji oraz budz etu obywatelskiego. 

Dziękujemy za złożone ofiary na budowę kos cioła.  Za tydzien  kolekta na Wyz -
sze S ląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, a po Mszach będzie moz na wes-
przec  rekolekcje dla oso b niepełnosprawnych, ofiary będzie zbierała p. Teresa Jany-
sek. 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 błogosławien stwa.  
       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
24.04. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(J 13,31-33a.34-35) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 V Niedziela Wielkanocna 

   Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został 

teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został 

w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz 

Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szu-

kać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, 

wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie mi-

łowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 

Oto Słowo Pańskie. 

Przykazanie nowe 

   Katechizm wielokrotnie przypomina, że największym przykazaniem jest przy-

kazanie miłości Boga i bliźniego (por. KKK 2083; 2196). Przykazanie to obo-

wiązywało już w Starym Testamencie (por. Pwt 5, 6-21). Chrystus jednoznacz-

nie potwierdza jego aktualność a jednocześnie mówi o nowym przykazaniu mi-

łości. Jest ono rzeczywiście nowe i ostateczne, gdyż ukazuje radykalnie nowe i 

ostateczne kryterium chrześcijańskiej miłości: "Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13, 34).  

   Chrześcijanin jest odtąd wezwany do czegoś więcej niż do tego, by kochał 

bliźniego, jak siebie samego. Jest wezwany do życia we wspólnocie Kościoła i 

do objęcia innych ludzi miłością wierną i nieodwołalną, jaką Chrystus nas po-

kochał. Zatem ostatecznym kryterium miłości bliźniego nie jest już odtąd moja 

postawa do samego siebie lecz miłość Chrystusa, który do końca nas umiłował, 

do śmierci na krzyżu: "Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 

będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego 

i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i 

aby radość wasza była pełna" (J 15, 9-11).  

   Miłość Chrystusa jest nowym i definitywnym wzorcem miłości. Jest także 

ostatecznym motywem, dla którego ludzie wierzący powinni odnosić się do 

siebie na wzajem z miłością: "W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowa-

liśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę prze-

błagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my win-

niśmy się wzajemnie miłować" (1 J 4, 10-11).  



V NIEDZIELA Wielkanocna 24 kwietnia 2016.  

  700 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 34. rocznicy ślubu 

Brygidy i Józefa Bogaleckich, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Mat-

ki Bożej 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 błogosławieństwo, zdro-

wie oraz opiekę MB 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, Andryszczyków, Drabków i za dusze w czyśćcu cierpiące.  

Poniedziałek 25 kwietnia 2016. 

700 Za †† rodziców Cecylię i Emanuela Fydrychów w rocznicę śmierci oraz za †† pokre-

wieństwo z obu stron.  

800 Za † męża Stanisława Cała w kolejną rocznicę urodzin oraz za †† rodziców i rodzeństwo 

z obu stron.  

1800 Za † męża Edmunda Olszewskiego jako pamiątka urodzin.  

Wtorek 26 kwietnia 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz o zgodę z wolą Bożą dla 

Jolanty, szczególnie o Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

800 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i opiekę, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie, dalsze łaski dla Krystyny z okazji urodzin.  

1800 1. Za † Mieczysława Płaszczymąkę w 1 rocznicę śmierci o łaskę zbawienia. 

2. Za † Halinę Machowską od Marii Jaroń z rodziną.  

Środa 27 kwietnia 2016. 

700 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla wnuczki Ani z oka-

zji 1 rocznicy urodzin.  

800 1. Za † Feliksa Hajduka. 

2. Za † Józefa Żarów od Krystyny i Józefa Pyrzyków.  

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

dziękowań; 

- Za † Stanisławę Cepa;   - Za †† rodziców Eryka i Krystynę Kulawików w 5 rocznicę 

śmierci;  - Za † Małgorzatę Glik od lokatorów z ul. Różanej 4.; - Za † s.M. Efremę, - Za 

†† Iwonę Łanecką i Mariana Srokę. 

- Za † s.M. Edytę;  - O dary Ducha Świętego dla wnuków Łukasza i Tomasza Szuwar-

tów na czas egzaminów.  

Czwartek 28 kwietnia 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Modzelewskiej z okazji 90 rocznicy urodzin, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, szczę-

śliwą godzinę śmierci oraz o radość życia wiecznego dla †† z rodziny. TE DEUM.  

800 Za † Józefa Kierepkę od rodziny Ludzinków.  

1700 1. Za † męża Andrzeja Goika w 2 rocznicę śmierci oraz za †† jego rodziców. 

2. Za † Halinę Machowską od Anny Suwała z rodziną.  

Modlitwa do Świętej Rodziny 

 

   Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej 

miłości, do was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazare-

tu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i Wieczerni-

kami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Ko-

ściołami domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy wię-

cej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia 

i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech 

szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Świeta Rodzino z Nazaretu, 

przywróć wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego cha-

rakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józe-

fie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen. 

(Papież Franciszek - Adhortacja apostolska Amoris Laetitia, O mi-

łości w rodzinie) 

Piątek 29 kwietnia 2016 

700 Za † Gerarda Madeję od rodziny Borkowskich.  

800 Za † męża Henryka w kolejną rocznicę śmierci.  

1800 1. Za † mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę urodzin. 

2. Za † Halinę Machowską od Katarzyny Jaroń z córką Kingą.  

Sobota 30 kwietnia 2016 

700 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski z okazji urodzin 

Elżbiety, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antonie-

go dla solenizantki i całej rodziny.  

800 Za † Henryka Ostrowskiego.  

1800 Za † brata Stanisława w 2 rocznicę śmierci i za †† rodziców Janinę i Kazimierza.  

VI NIEDZIELA Wielkanocna 1 maja 2016.  

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania do Arcy-

bractwa NSPJ.  

900 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty z okazji urodzin  

1100 Z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę Matki Najświętszej dla męża Rajnolda Kozuba z ok. 75 rocznicy urodzin 

i łaski dla całej jego rodziny.                                                               TE DEUM  

1230 Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Naj-

świętszej dla wnuczek Chiary i Seliny oraz dla ich rodziców.  

1700 Za † Adelę Wasilewską w kolejną rocznicę śmierci.  


