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Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli i przezywali w naszej wspólnócie
rekólekcje wielkópóstne. Liturgia dzisiejszej Niedzieli Palmówej wprówadza nas
w óstatni etap Wielkiegó Póstu – w Wielki tydzień.
Zapraszamy dziś na óstatnie w tym Wielkim Póscie Górzkie Żale z kazaniem
pasyjnym ó gódz. 1600. Jutro o godz. 1900 spótkanie Kręgu Biblijnegó.
W Wielki Wtorek Odnowa w Duchu Św. pó Mszy sw. wieczórnej zaprasza dó
wspólnegó przezycia nabózenstwa Drógi Krzyzówej.
W Wielką Środę zapraszamy na godzinę 1700 na nabózenstwó „Siedmiu
Słów z Krzyża Jezusa”, pódczas któregó będziemy rózwazac óstatnią wólę naszegó
Żbawiciela óraz wspólnie spiewac tradycyjne piesni pasyjne. Tó swóiste wprówadzenie dó Triduum Paschalnegó.
Zapraszamy gorąco wszystkich Parafian do uczestnictwa w Liturgii Triduum Paschalnego, które rózpóczniemy Mszą sw. Wieczerzy Panskiej w Wielki
Czwartek, a zakónczymy prócesją rezurekcyjną.
WIELKI CZWARTEK – USTANOWIENIE EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA
O godz. 1800 zapraszamy na Mszę sw. Wieczerzy Panskiej sprawówaną w intencji naszej Parafii. Pó Mszy sw. przeniesienie Najswiętszegó Sakramentu dó Ciemnicy. Tam ódbędzie się cicha adóracja dó gódz. 2100. Mszy sw. przewódniczył będzie i
kazanie wygłósi ks. Arkadiusz Nócón z Rzymu.
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ– tegó dnia nie sprawuje się Eucharystii.
O godz. 800 zapraszamy na Ciemną Jutrznię prówadzóną przez młódziez óazówa. Żapraszamy serdecznie na óstatnią w tegórócznym Wielkim Póscie Drogę
Krzyżową w Wielki Piątek o godz. 900, póprówadzóną przez Akcję Katólicką, zapraszamy wszystkich Parafian, takze młódziez i dzieci.
Żapraszamy na ceremonie Męki Pańskiej o godz. 1800. Pód kóniec liturgii nastąpi przeniesienie Najswiętszegó Sakramentu dó Gróbu Panskiegó, gdzie będziemy adórówali Chrystusa dó gódz. 2200. Od gódz. 2100 młódziez óazówa zaprasza dó
wspólnej adóracji Chrystusa Pana w gróbie módlitwą kanónami.
W Wielki Piątek óbówiązuje nas wstrzemięzliwósc ód pókarmów mięsnych óraz
póst tzw. scisły. Tradycja zachęca nas dó zachówanie takze wstrzemięzliwósci ód
pókarmów mięsnych w Wielką Sóbótę az dó zakónczenia ceremónii Wigilii Paschalnej.
WIELKA SOBOTA – tegó dnia Kósciół óczekuje chwalebnegó zmartwychwstania Chrystusa. Tradycyjnie przez cały dzien trwa adóracja Gróbu Panskiegó i Krzyza Chrystusa. O godz. 700 zapraszamy na Ciemną Jutrznię prówadzóną przez
młódziez óazówa.
Adóracja prówadzóna 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 mózna tegó pódzielic się jedzeniem z pótrzebującymi, przygótówany będzie kósz, dó któregó mózna będzie złózyc dary wielkanócne. Pótrzebującym, będą óne rózdawane jeszcze w Wielką Sóbótę pó gódz. 14 30 w zakrystii.
Prósimy ó zgłaszanie się ródzin wielódzietnych, bezróbótnych, bezdómnych
w kancelarii dó Wielkiegó Czwartku w gódzinach urzędówania. Pódczas swięcenia
pókarmów będzie tez ókazja dó złózenia ófiary pienięznej na biednych
i pótrzebujących. Bóg Żapłac za kazdy dar.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
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Rok liturgiczny: B

Niedziela Palmowa
(Mk 11,1-19)
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał
dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze
nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto
pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z
powrotem. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy.
Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili
im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On
wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na
polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo
ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach! Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii
Uroczystych słów „hosanna, hosanna na wysokości” nie można oddzielić od
złowieszczych słów „ukrzyżuj, ukrzyżuj Go”. Widać tu dramat człowieka rozdartego pomiędzy dobrem i złem. Tak bardzo potrzeba człowiekowi Przewodnika, Mistrza, Zbawcy. Jezus uroczyście wkraczający do Jerozolimy i przybytku Bożego – pragnie tak samo wkroczyć do ludzkiego serca. Pragnie je przemienić i uświęcić. Chce by Wielki Tydzień czynił człowieka Wielkim i Świętym. Jezus zaprasza każdego z nas ze sobą na wędrówkę przez cierpienie
i krzyż do chwały zmartwychwstania. Tak bardzo pragnie, byśmy otwierali nasze serca na moc Ducha Świętego, który przypomina i naucza o tym, co najistotniejsze w życiu człowieka. Jezus potrzebuje nas. On pragnie nas posyłać
jako swoich współpracowników do głoszenia Jego królestwa Miłości i Prawdy.
Tak bardzo trzeba zaufać Jego woli. Nie można jednak być Jego świadkiem bez
całkowitego zaufania Jego Słowu. On jest Panem, Królem, Mesjaszem, Zbawicielem. On jest moją Odpowiedzią na wszelkie zapytania. Jemu należy się
cześć i chwała głoszona całym życiem. Niech nasze życie będzie dla Pana najpiękniejszym kobiercem uplecionym z wiary i dobrych uczynków. Niech zielone gałązki rozkwitają przed Jezusem naszą dobrocią i wyobraźnią miłosierdzia.
Takimi chce nas widzieć Zbawiciel i Jego Matka w Świętych Dniach Paschy.
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NIEDZIELA PALMOWA 25 marca 2018.
Za † żonę Helenę Szustak Pucię w 1 r. śm. od męża z rodziną oraz za † Cecylię Pucię.
Za parafian.
Z ok. ur. córek Justyny i Honoraty, wnuczek Oliwii i Ani z podziękowaniem za dar życia,
z prośbą o Boże błog., opiekę MB oraz za † Męża Jana Bałos o radość życia wiecznego.
1. CHRZTY: CHRZTY: Aleksandra Mierzwa, Malwina Ożga, Witold Styrna, Weronika Kasperek, Natalia Weiman.
2. W intencji żywych i †† członków Polskiego Związku Niewidomych koła Chorzów.
Z ok. 35 ur. Adama z podz za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 1 kwietnia 2018.
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Za † Holgera Schőna.
Za † syna Romana Skrzydlewskiego jako pamiątka urodzin, †† rodziców Elżbietę i Władysława Skrzydlewskich, Antoninę i Stanisława Kapiczyńskich.
Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków, za †† Franciszka Kurpaska i Marię Skowyrę.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i dary Ducha Świętego dla Marianny Brodziak oraz wnuczki Anny i Thorstena.
Za † Andrzeja Goika w 4 r. śmierci, za †† Jana Goika, Elżbietę i Brunona Sladeczek,
Marię Niestolik, Teresę i Emila Borczyków, za †† z rodziny Kopeć.

Wielki Poniedziałek 26 marca 2018.
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Za †† Franciszkę i Jana Wręczyckich, Krystynę i Jerzego Łukasików, Marię i Wincentego, Krystynę Winkler, Bronisława, Franciszka i Edmunda Ceglarek.
Za † Jana Michalika od lokatorów z ul. Krzywej 31.
Za † brata Idziego Mazurkiewicza, za †† rodziców Marię i Czesława.

Wielki Wtorek 27 marca 2018.
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Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za Danielę i Mariana Soswę
w rocznicę ślubu z podz. odebrane łaski z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.
1. Za † męża Zygmunta i rodziców z obu stron.
2. Za † męża Franciszka Kwoskę, †† rodziców z obu stron.
Za † męża Tadeusza Mierzwę jako pamiątka urodzin.

Wielka Środa 28 marca 2018.
Za † ojca Pawła Knopika w rocznicę śmierci, mamę Felicję i †† z pokrewieństwa.
Za † ojca Teodora jako pamiątka urodzin, za † mamę Martę, siostrę i szwagra, braci i
bratowe i pokrewieństwo.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w int. próśb i podziękowań; - Z
ok. urodzin Janusza Tedy, córki Beaty z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
Boże błog. oraz opiekę MB; - Za † Zygmunta Wasilewskiego w kolejną rocznicę śmierci;
- Z okazji 1. urodzin Tima z podziękowaniem za otrzymane dobro z prośbą o dar wiary i
dary Ducha św. dla całej rodziny; - Za † Władysława Kasprzyka - od siostry z rodziną.

Wielki Czwartek 29 marca 2018.
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MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
W INTENCJI ZA PARAFIAN
Wielki Piątek MĘKI PAŃSKIEJ 30 marca 2018.
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CEREMONIE WIELKIEGO PIATKU
Wielka Sobota WIGILIA PASCHALNA 31 marca 2018.
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LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ REZUREKCJA
– W INTENCJI PARAFIAN

WIGILIA PASCHALNA
Ceremonie wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 20 00. Żapraszamy dó uczestnictwa
w tej pięknej liturgii, pódczas której póswięcóne zóstaną ógien i wóda, ódnówimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Prósimy ó zabranie ze sóbą swiec. Od óstatniej wizytacji biskupiej na
wskazanie ks. Abpa Skwórca prócesję rezurekcyjną przezywamy na zakónczenie ceremónii.
Serdecznie zapraszamy na tę wyjątkówą liturgię, będą dóstawióne dódatkówe krzesła i ławki,
by wszyscy mógli usiąsc. Wartó pamiętac, ze Kósciół w Wielkim Tygódniu udziela przywileju
ódpustu zupełnegó za kazdórazówe uczestnictwó w ceremóniach Triduum Paschalnego. Żapraszamy dó kórzystania z tych dóbródziejstw naszej wiary.
Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Okazja do spowiedzi:
w Wielki Póniedziałek, Wielki Wtórek i w Wielką Sródę
rano przed Mszą św., popołudniu od godz. 1700.
dla młodzieży studiującej i pracującej w Sródę pó Mszy sw. wieczórnej dó 1930.
DODATKOWA OKAZJA DO SPOWIEDZI:
WIELKI CZWARTEK
WIELKI PIĄTEK
WIELKA SOBOTA

od 700 do 1200 oraz od 1400 do 1700
od 700 do 1200 oraz od 1400 do 1700
od 700 do 1200 oraz od 1500 do 1800

Dziękujemy za złożone dzis ófiary na pótrzeby Parafii na zakup kwiatów dó Bózegó Gróbu. Kólekty pódczas Triduum przeznaczóne będą: w Wielki Czwartek na działalnósc charytatywną naszej Parafii, w Wielki Piątek na Bózy Grób w Jerózólimie, a w przyszłą niedzielę na
pótrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kazdą ófiarę, dzięki Waszej ófiarnósci Parafia móze
funkcjónówac óraz prówadzic biezące remónty i inwestycje.
Kancelaria Parafialna w tym tygodniu czynna będzie tylko do Wielkiej Środy
(póniedziałek wtórek sróda ranó a pópółudniu ód 1630 dó 1800 w póniedziałek i wtórek).
Przy wyjściu z kóscióła mózna wesprzec rekólekcje dla ósób niepełnósprawnych.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość, są Misyjne
Drogi; jest takze nasz biuletyn infórmacyjny Głos Św. Antoniego.
Dziś po wieczornej Mszy św. wszystkich zapraszamy do naszego kościoła na Misterium Wielkopostne przygotowane przez młodzież oazową naszej parafii. Na rozpoczęty
Wielki Tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swegó błógósławienstwa.
Szczęść Boże!

