
Ogłoszenia Parafialne 27.03.2016r. 

 
Składam serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte i przygotowane 

Triduum Paschalne: ks. Prał. Arkadiuszowi Noconiowi z Rzymu za przewodnicze-
nie Liturgii Wielkiego Czwartku i wygłoszoną homilię, ks. Marianowi Jarominowi 
za pomoc duszpasterską i posługę w konfesjonale, Ks. Henrykowi za przygotowa-
nie liturgii Świętego Triduum, ks. Bartłomiejowi i siostrze Adrianie za przygotowa-
nie rekolekcji dla gimnazjum, młodziez y za Misterium Pasyjne, szafarzom oraz 
słuz bie liturgicznej i kos cielnej, pocztom sztandarowym, cho rowi Seraf, scholi, 
wszystkim zaangaz owanym w liturgię, zespołowi dekoratorskiemu i charytatyw-
nemu, wszystkim Parafianom za liczny udział i wspo lną modlitwę, za złoz one           
i przesłane nam z yczenia s wiąteczne. Z serca dziękujemy. 

Zapraszamy dziś  na s wiąteczne nieszpory – one kon czą obcho d Triduum Pas-
chalnego.  Po nich Msza s w o 1700.  

Jutro drugi dzień S wiąt Zmartwychwstania, Msze s w. odprawiamy według 
porządku niedzielnego, nie będzie jutro nieszporo w.  

W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej S mierci, a wieczorna 
Msza s w. w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa.  

Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania  znosi w tym tygodniu post piątko-
wy. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I Sobota nowego miesiąca. 

Spotkanie dla dzieci i rodziców przed I Komunią Św. w czwartek 14 kwiet-
nia. Będzie wtedy między innymi odbio r strojo w komunijnych. 

W piątek o godz. 1800 Msza s w. młodziez owa – kandydatom do bierzmowa-
nia przypominamy, z e udział w niej oraz w spotkaniu po są ich obowiązkowym 
elementem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

W przyszłą niedzielę sprzed kościoła wyruszy nasza parafialna piel-
grzymka do Włoch. Początek pielgrzymki o 430 w kościele Mszą św.  Istnieje 
jeszcze ostatnia szansa dla dwóch osób, pozostały dwa wolne miejsca.  

Dziękujemy za złożone ofiary podczas triduum – na cele charytatywne, na 
Boz y Gro b, za ofiarowane produkty z ywnos ciowe dla biednych, za ofiary na kwia-
ty, składamy podziękowania za dzisiejszą kolektę na potrzeby naszej parafii. Jutro 
kolekta na Wydział Teologiczny US  i KUL, za tydzien  kolekta na Caritas archidiece-
zji. 

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

Na koniec przyjmijcie proszę z yczenia:   
Niech Chrystus Zmartwychwstały, który przez swój Krzyż pokonał grzech 

i śmierć będzie dla nas Światłem opromieniającym każdą chwilę naszego ży-
cia. Niech trwa jak najdłużej nasze świętowanie pojednania ludzkości z Bo-
giem. Niech to pojednanie przenika wszystkie międzyludzkie relacje. Błogosła-
wionych Świąt! 

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

         
                                                                                                        Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
27.03. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(J 20,1-9) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

   Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i 

przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do 

nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów 

drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził 

Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jed-

nakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł 

on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżą-

cą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do 

wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z mar-

twych.  Oto Słowo Pańskie. 

Świętowanie Zmartwychwstania 

   W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca obchodzimy 

w Kościele uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Nazywamy ją często 

Wielkanocą, czyli Wielką Nocą, bowiem cud zmartwychwstania Jezusa Chry-

stusa dokonał się nad ranem, o świcie. Cud ten jest bez wątpienia największym, 

jaki dokonał się w całej historii świata, dlatego słusznie noc tego cudu nazywa-

my wielką.  

Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obcho-

dzili go Apostołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją 

Paschę, gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w dzień po uroczystości 

Paschy. Była ona obchodzona przez Izraelitów na pamiątkę wybawienia ich z 

niewoli egipskiej. W tym samym czasie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego 

zmartwychwstanie jako tajemnica naszego odkupienia, wybawienia z niewoli 

szatana i wprowadzenia nas do ziemi obiecanej, do niebieskiego Ojca. Żydzi 

obchodzili Paschę dnia 14 nisan, bo tak przykazał im Mojżesz. Przez miesiąc 

nisan określano miesiąc (30 dni) od nowiu marca do nowiu kwietnia. Jednak ze 

względu na to, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, chrześcijanie już od 

wieku II pierwszą niedzielę po pełni wiosennej zaczęli obchodzić jako Wielka-

noc. Tak też uchwalił sobór w Nicei w 325 roku, dodając, że za pełnię wiosen-

ną uważa się tę, która wypada po zrównaniu dnia z nocą, czyli po 21 marca. 

Tak więc Wielkanoc może się wahać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.  



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 oka-

zji 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 błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę 

Matki Najświętszej.  

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

Poniedziałek Wielkanocny 28 marca 2016. 

700 Za Parafian.  

900 W 1. rocznicę śmierci w intencji Władysława Bąka.  

1100 Do Opatrzności Bożej w int. Małgorzaty Marniok z ok. 85 rocznicy urodzin, z podzięko-

waniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosław. zdrowie i opiekę 

Matki Bożej na dalsze lata.                                                                    TE DEUM  

1230 CHRZTY: Tymoteusz Kasprzyk, Wojciech Madej, Urszula Łazowska;  ROCZKI: 

Piotr Pradel, Mikołaj Pasek.  

1700 Za † Pawła Knopika w 20 rocznicę śmierci i żonę Felicję oraz †† z pokrewieństwa.  

Wtorek Wielkanocny 29 marca 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz z podziękowaniem za ode-

brane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Danie-

li i Mariana w kolejną rocznicę ślubu.  

800 Za † syna Romana Skrzydlewskiego jako pamiątka urodzin.  

1800 1. Za †† rodziców Teodora i Martę Horaków oraz † Czesława i †† z pokrewieństwa. 

2. Za † Magdalenę Potkowę w 30. dzień po śmierci oraz † męża Józefa i syna Stefana.  

Środa Wielkanocna 30 marca 2016. 

700 W intencji siostry M. Paschalii z okazji imienin o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę 

Maryi Niepokalanej.  

800 Za †† rodziców Bertę i Alfreda Michaczów, męża Franciszka i za †† z rodziny Piątek, 

Michacz i Depta.  

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

podziękowań; 

- Za † męża Tadeusza jako pamiątka urodzin. 

- Za † Jana Ciepiela w 5. rocznicę śmierci oraz †† żonę Magdalenę i córkę Józefę. 

- Za † męża Gintera Steinmanna w 1. rocznicę śmierci. 

- Za † Halinę Machowską od rodziny Marków i Chorążych z Bielska Białej.  

Czwartek Wielkanocny 31 marca 2016.  

700  O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za naszych kleryków.  

800 O potrzebne łaski dla rodziny Jana i Janiny oraz o radość wieczną dla †† z obu stron.  

1700 Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Gnutka  z okazji 70 rocznicy urodzin, z 

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

zdrowie i opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla solenizanta i całej rodziny.  

                                                                                                                   TE DEUM  

Piątek Wielkanocny 1 kwietnia 2016. 

700 Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii.  

800 Za † męża Henryka.  

1800 1. Za † Angelikę Wojcieszak w kolejną r. śm. oraz za †† pokrewieństwo z obu stron. 

2. Za † Halinę Machowską w 30. dzień po śmierci.  

Sobota Wielkanocna 2 kwietnia 2016. 

700 Za † Stanisława Huzarskiego w 31. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny .  

800 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i zmarłych człon-

ków Żywego Różańca.  

1800 Za † Jana Gruszkę, †† rodziców Gruszków i Nawratów.  

NIEDZIELA Zmartwychwstania Pańskiego 3 kwietnia 2016.  

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

bractwa NSPJ  

900 Za † Janinę Leduchowską od sąsiadów z ul. Krzywej 31.  

1100 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie na dalsze lata życia w intencji Andrzeja, 

Dariusza i Justyny Przybytek z okazji kolejnej rocznicy urodzin.             TE DEUM  

1230 W podziękowaniu za dar życia i za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Eugeniusza Mikołajczaka z okazji 70. rocz-

nicy urodzin i całej rodziny.                                                                       TE DEUM  

1700 Za † Irenę Zawiertę w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Zawiertów, Hadeszów i 

Wawrzynków.  

 

Benedykt XVI o liturgii wielkanocnej 
 

 

 «Et resurrexit tertia die secundum Scripturas — I zmartwychwstał trzeciego dnia, 

jak oznajmia Pismo». Odmawiając w każdą niedzielę Credo, ponawiamy nasze wyzna-

nie wiary w zmartwychwstanie Chrystusa, w zdumiewające wydarzenie, stanowiące 

główną prawdę chrześcijaństwa. W Kościele pojmujemy wszystko w świetle tej wielkiej 

tajemnicy, która odmieniła bieg dziejów i która uobecnia się w każdej celebracji eucha-

rystycznej. Istnieje jednak okres liturgiczny, w którym ta główna rzeczywistość wiary 

chrześcijańskiej wraz z jej bogactwem doktrynalnym i niewyczerpaną żywotnością uka-

zywana jest wiernym w sposób bardziej intensywny, by ją wciąż na nowo odkrywali i 

coraz wierniej przeżywali: jest to okres wielkanocny. Co roku w czasie 

«najświętszego Triduum Chrystusa, który został ukrzyżowany, umarł i zmartwych-

wstał» — jak mówi św. Augustyn — w klimacie modlitwy i pokuty Kościół przeżywa 

ostatnie etapy ziemskiego życia Jezusa: skazanie Go na śmierć, dźwiganie krzyża na 

wzgórze Kalwarii, Jego ofiarę za nasze zbawienie i złożenie Go do grobu. Następnie 

«trzeciego dnia» Kościół przeżywa na nowo Jego zmartwychwstanie: jest to Pascha, 

przejście Jezusa ze śmierci do życia, w którym spełniają się do końca starodawne pro-

roctwa. Cała liturgia okresu wielkanocnego głosi pewność i radość Chrystusowego 

zmartwychwstania.  


