
Ogłoszenia Parafialne 2.04.2017r. 

Zapraszamy dziś na Gorzkie Żale o 1600, i Drogę Krzyz ową dla dzieci w sobotę 
o 900.  W piątek zostanie odprawiona Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. 
W tym roku początek Drogi Krzyżowej ok. 1845 (po Mszy s w. w parafii Ś więtego 
Ducha o godz. 1800), a zakoń czeńie Drogi Krzyz owej będzie miało miejsce w  ńaszej 
s wiątyńi.  Wyjątkowo ńie będzie ńaboz eń stwa Drogi Krzyz owej o godz. 1715. 

Jutro o godz. 1500 wyjazd do Cieszyna na Misterium Meki Pańskiej.  
Jutro o godz. 1900 spotkańie Kręgu Biblijńego. W tym tygodniu przypada I 

czwartek, Piątek i Sobota ńowego miesiąca, zapraszamy do skorzystańia z sakra-
meńtu pokuty i pojedńańia.  W czwartek zapraszamy na Mszę św. szkolną o 
godz. 1700 wszystkie dzieci, a po mszy spotkańie dzieci i rodzico w przed I Komuńią 
Ś więtą. W piątek zapraszamy na Mszę św. dla młodzieży o godz. 1800, kańdyda-
tom do bierzmowańia przypomińamy, z e to jest ich obowiązkowy puńkt przygoto-
wańia.  W czwartek na godz. 1900 do domu katechetycznego zapraszamy na 
krótkie informacyjne spotkanie dla pielgrzymo w udających się ńa pielgrzymkę do 
Ziemi  Ś więtej.  W piątek o godz. 1530 spotkanie Apostolstwa Dobrej śmierci.  

W sobotę odwiedzimy Chorych parafian z posługą sakramentalną. 
W sobotę wieczorem o godz. 1930 zapraszamy na wieczór św. Jana Pawła II.  
Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej serdeczńie zaprasza do udziału w Chwa-

lebńym Misterium Męki Pań skiej ńa Kalwarii Piekarskiej. Ińsceńizacja odgrywańa 
będzie przez blisko 120 aktoro w w Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek i Wielki 
Piątek. Śzczego ły ńa plakatach i ńa strońie ińterńetowej Śańktuarium. 

Członków i sympatyków Legionu Maryi zapraszamy ńa coroczńą archidiece-
zjalńą pielgrzymkę do Piekar Ś ląskich. Zapisy i szczego ły pielgrzymki u pańi Celińy 
Horak. Siostry Służebniczki zapraszają we wtorek na spotkanie emerytów od godz. 

1300 w klasztorze, w sobotę od 1400 do 1630 spotkanie dla dzieci i młodzieży. 

W przyszłą niedzielę po Mszy św wieczornej młodzież Gimnazjum nr. 10 
razem z s. Adrianą zapraszają nas do kościoła na przygotowany przez nich 
spektakl Pasja. 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie za-
prasza ńa Dńi Otwarte w piątek od 1330 do 1700 i w sobotę od 1000 do 1330. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary ńa potrzeby parafii. Za tydzień  kolekta zbie-
rańa będzie przez księz y ńa prowadzońe remońty i ińwestycje w ńaszej s wiątyńi, 
oraz ńa zakup kwiato w do Boz ego Grobu. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Młodzież oazowa po Mszach s w. częstuje ńas ciastem, a zbierańe w teń sposo b 
datki juz  gromadzi ńa swoje rekolekcje wakacyjńe. Istńieje tez  moz liwos c  wsparcia 
rekolekcji dla oso b ńiepełńosprawńych, kupując u pańi Teresy Jańysek ozdoby s wią-
teczńe.  Pod chórem członkowie parafialnego zespołu caritas rozprowadzają pas-
chaliki wielkańocńe, a docho d z ich sprzedaz y przezńaczońy jest ńa działalńos c  Cari-
tas ńaszej diecezji. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość, są Misyj-
ne Drogi; jest ńasz biuletyń ińformacyjńy Głos Św. Antoniego. 25 marca przeżywali-
śmy w Kościele Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kto ra jest dńiem s więtos ci 
z ycia, dlatego dzieci i młodziez  chcą ńas zachęcic  do podjęcia dzieła duchowej adop-
cji dziecka poczętego. Na nowo rozpoczęty tydzień , ńiech ńam wszystkim Bo g 
udziela swego błogosławień stwa.   

                                                                                                               Szczęść Boże 

Głos świętego Antoniego 
2.04. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

V Niedziela  Wielkiego Postu 

   Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, które-

go Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku 

śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwa-

łą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego choro-

bie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do 

swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał 

Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta do-

wiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała 

w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 

umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Bo-

ga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: 

«Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecz-

nym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto 

we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we 

Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja 

mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».  

Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyli-

ście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc 

mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, 

który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»  A 

Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to 

pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!»  

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 

czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli 

uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy 

do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że 

Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powie-

działem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał do-

nośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i 

ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich 

Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić».  Wielu zatem spośród Żydów 

przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.  

Oto Słowo Pańskie. 



V Niedziela Wielkiego Postu - 2 kwietnia 2017. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy  i liczebny 

wspólnoty.  

900 Za †† Wacławę i Stefana Trojaków.  

1100 Za †† rodziców Krystynę i Stanisława Sobczyków.  

1230 Za † Helenę Szóstak – Pucia - intencja od Sławomira Pucia z rodziną z Limanowej.  

1700 
Za †† Franciszka, Anielę i Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę i Stanisła-

wa Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów oraz †† z rodziny Filuś i Pustelnik.  

Poniedziałek 3 kwietnia 2017. 

700 Za †† Stanisławę, Jana i Bronisława Baranowskich.  

800 Za †† Stanisława Huzarskiego w 32. rocznicę śmierci oraz pokrewieństwo z obu stron.  

1800 W intencji córki Katarzyny Sporyń o szczęśliwe rozwiązanie i Boże błogosławieństwo 

dla całej rodziny.  

Wtorek  4 kwietnia 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców;  

oraz za † Helenę Szóstak – Pucia od szwagra Władysława z rodziną z Limanowej.  

800 Za † Urszulę Korzycką w 1. rocznicę śmierci.  

1800 1. Za †† rodziców Agnieszkę i Stefana, dziadków i rodzeństwo z obu stron. 

2. Za †† przyjaciół Annę i Stefana Horn zamiast wieńca pogrzebowego.  

Środa 5 kwietnia 2017.  

700 Za †† męża Zenona Sroczyńskiego, rodziców, teściów i braci.  

800 Za †† Karola i Andrzeja Legutko w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cier-

piące.  

1800 Msza św. Zbiorowa:  

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 

- Za †† Dorotę Bogdoł w 1. rocznicę śmierci, męża Jerzego, rodziców z obu stron;  

- Za † Helenę Szóstak – Pucia; 

- Za †† Władysława Bąka oraz rodziców z obu stron.  

Czwartek 6 kwietnia 2017.  

700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-

płaństwa.  

800 Za †† rodziców Teklę i Stanisława oraz Konstancję i Stanisława, męża Bolesława Szmaj-

dę, braci Jana, Mieczysława, bratową Zofię i szwagra Stanisława oraz †† z rodziny Siko-

rów i Szmajdów.  

1700 1. Jako dziękczynienie Miłosiernemu Bogu za dar posługi szafarza nadzwyczajnego Ko-

munii św. Józefa Potkowy, Jacka Delocha i Krzysztofa Nawrata w rocz. ustanowienia. 

2. Za †† rodziców Zofię i Edwarda Skibów, brata, siostrę i bratową.  

Piątek 7 kwietnia 2017. 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodzi-

ny naszej parafii.  

800 Za †† Aleksandrę i Józefa Domagałów.  

1800 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. Za †† rodziców Anielę i Pawła oraz †† z rodziny Pipa i Rzyczek.  

Zwyczaj zasłaniania krzyża 
 

 

   Na początku Wielkiego Postu, począwszy od XI wieku, w kościołach zasłaniano ołta-

rze tzw. „suknem postnym”. W wiekach wcześniejszych nie pozwalano patrzeć na oł-

tarz i być blisko niego publicznym grzesznikom. Na początku Wielkiego Postu wszyscy 

uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne prowadzące do 

nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypomi-

nać i jednocześnie stanowiły post dla oczu. Można tu dopatrywać się pewnego rodzaju 

wykluczenia wiernych z wizualnego uczestnictwa we Mszy św. Zasłona zmuszała wier-

nych do przeżywania Mszy św. w atmosferze tajemniczości i ukrycia. Od XVIII wieku 

ołtarze zasłaniano tylko podczas dwóch ostatnich tygodni, czyli na okres pasyjny.  

   Zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów jest nieco późniejszy, gdyż pochodzi z XIII 

wieku. Istnieją różne próby wyjaśnienia tego zwyczaju. Biskup Wilhelm Durand z 

Mende we Francji tłumaczy go faktem ukrycia przez Chrystusa w czasie męki swojego 

bóstwa. W jednym z Mszałów wydanych przed Soborem Watykańskim II znajdujemy 

objaśnienie, iż zwyczaj ten chce podkreślić wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, 

aby obraz Jezusa ukrzyżowanego mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także pa-

miętać, że dawne krzyże nie często posiadały korpusu Chrystusa, lecz były zdobione 

cennymi kamieniami. W okresie rozważanie Męki Pańskiej należało więc zasłonić 

wszelkie bogactwo i znaki tryumfu, gdyż jest to czas postu i umartwienia.  

   Wydaje się, że ideę zasłaniania krzyży i obrazów dobrze wyjaśnia arcybiskup Nowo-

wiejski: zasłona ta była symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik oddać się powinien, 

aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majestat Boski, którego oblicze nieprawo-

ściami swymi niejako sobie przysłonił; wyobraża także poniżenie Chrystusa, zakrywa-

jące chwałę Jego bóstwa i czyniące Go Żydom zgorszeniem a poganom głupstwem, aby 

w zmartwychwstaniu na kształt zasłony przedartej, objawiły ukrytą za nimi jasność i 

moc Boga Wcielonego.  

Sobota 8 kwietnia 2017. 

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

ków Żywego Różańca.  

800 Za † Czesława Cebulskiego w 30. dzień po śmierci.  

1800 Za †† Jana Gruszkę oraz rodziców Gruszka i Nawrot.  

Niedziela Palmowa  - 9 kwietnia 2017. 

700 Za †† Weronikę Sieroń, synową Janinę, siostrę Elfrydę, rodziców i dziadków z obu stron.  

900 Za Parafian.  

1100 Z okazji urodzin córek Justyny i Honoraty Bołoz, wnuczek Oliwii i Anny z podziękowa-

niem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz 

za † męża Jana.  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Reginy Posmyk z ok. 60 urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej.         Te Deum.  

1700 Za †† męża Bogumiła i syna Damiana oraz †† z rodziny Kosytorz i Jakus.  


