
Ogłoszenia Parafialne 30.04.2017r. 

 
Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Ogo lnopolski Tydzien  Biblijny.  
Zapraszamy dziś o godz. 1615 na nabożeństwo Via Lucis (Drogi 

Światła), na którym będziemy rozważać czternaście spotkań Chrystusa ze 

swymi uczniami po Zmartwychwstaniu.  
Od jutra zapraszamy na nabożeństwa majowe - w tygodniu o 

1730, a w czwartki po Mszy s w. o godz. 1700.  
W środę przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Kró-

lowej Polski. Msze św. w sobotę odprawimy o godz. 700, 900, 1100 i 
1800. Podczas Mszy s w. będziemy odnawiac  milenijny akt oddania 
Polski Maryi Kro lowej Polski.  

W tym tygodniu  przypadają ro wniez  I czwartek, piątek i I sobota 
nowego miesiąca.  

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

W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługą sakramental-
ną. 

W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczo r s w. Jana Pawła II.  
Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Mo-

dlitw o Powołania.  
Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby parafii, na pokrycie 

biez ących rachunko w. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. Kolekty zbierane w I 
piątek, oraz 3 maja przeznaczona jest na działalnos c  charytatywną 
parafii. Za tydzien  kolekta na Wyz sze Ś ląskie Śeminarium Duchowne 
w Katowicach. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały 
Gość; są Misyjne Drogi takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Anto-
niego. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela 
swego błogosławien stwa.      
    

                                                                             Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
30.04. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Łk 24, 13-35) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

III Niedziela Wielkanocna 

  W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwa-

nej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z 

sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z 

sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesło-

nięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzi-

cie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, 

odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, 

który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Od-

powiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był proro-

kiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i 

nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, 

że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci 

dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: 

były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały 

widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do 

grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na 

to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia 

we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 

wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proro-

ków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przy-

bliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz 

przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się 

już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u 

stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy 

otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między 

sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma 

nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam 

zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczy-

wiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co 

ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Oto Słowo Pań-

skie. 

   Uproś nam, aby "pałały nasze serca", jak owym uczniom z Emaus, gdy 

Chrystus będzie do nas przemawiał, gdy będzie nam "otwierał Pi-

sma" (por. Łk 24,32). (Św. Jan Paweł II,Przemówienie powitalne do uczestni-

ków VI Światowego Dnia Młodzieży) 

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/493/pkt/5/pos/8/haslo/spotkanie+Jezusa+z+uczniami+w+drodze+do+Emaus
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/493/pkt/5/pos/8/haslo/spotkanie+Jezusa+z+uczniami+w+drodze+do+Emaus
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http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/493/pkt/5/pos/8/haslo/spotkanie+Jezusa+z+uczniami+w+drodze+do+Emaus
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/493/pkt/5/pos/8/haslo/spotkanie+Jezusa+z+uczniami+w+drodze+do+Emaus


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 Op. Bożej w intencji Anieli i Józefa Krupa z okazji 50. rocznicy ślubu, z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 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.  

Poniedziałek 1 maja 2017. 

700 Za †† brata Aleksandra Pudełko w 10. rocznicę śmierci, rodziców Wincentego i Stefanię 

Pudełko oraz Czesława i Józefę Łachajczyków.  

800 Za †Władysława Budziaka od rodziny Woźniaków.  

1800 Za † Adelę Wasilewską w kolejną rocznicę śmierci.  

Wtorek  2 maja 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Władysława Bu-

dziaka od bratanka Aleksandra z żoną i dziećmi.  

800 Za † Helenę Szóstak – Pucię – intencja od szwagra Mieczysława Pucia z Kostrzy.  

1800 1. Za †† Tadeusza Łakomego i Tadeusza Gutowskiego w kolejną rocznicę śmierci. 

2. Za † Helenę Szóstak – Pucię – intencja od lokatorów z ul. Krzywej 31.  

Środa 3 maja 2017.  

700 W intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w rocznicę założenia.  

900 Za †† Jerzego, Marię i Wacława Piechockich.  

1100 Za żyjących i zmarłych członków Polskiego Związku Niewidomych Koła Chorzów.  

1800 Za † syna Michała Pisulę w kolejną rocznicę śmierci.  

 Czwartek 4 maja 2017. 

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

płaństwa.  

800 Z okazji urodzin Teresy Ostrowskiej, o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. 

Antoniego.  

1700 1. Za †† Piotra Wawrzyniaka, Stanisława Gruchalskiego oraz dziadków z obu stron. 

2. Za † Magdalenę Łazik w 30. dzień po śmierci od synów Andrzeja i Piotra z rodzinami.  

Piątek 5 maja 2017. 

700 1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za ro-

dziny naszej parafii. 

2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz o radość życia wiecznego dla 

†† z obu stron.  

800 Za †† rodziców Elżbietę i Tadeusza Kowalczyków oraz †† z rodziny.  

1800 Za †† brata Stanisława Janasa w 3. rocznicę śmierci oraz rodziców Kazimierza i Janinę.  

   Św. Jan Paweł II o drodze do Emaus 

 

   Na prośbę uczniów z Emaus, by pozostał «z» nimi, Jezus odpowiedział darem o wiele 

większym: przez sakrament Eucharystii znalazł sposób, by pozostać «w» nich. Przyję-

cie Eucharystii jest wejściem w głęboką komunię z Jezusem. «Wytrwajcie we Mnie, a 

Ja będę trwał w was» (J 15, 4). Ta relacja wewnętrznego «trwania» w sobie nawzajem 

pozwala nam antycypować w jakiś sposób niebo na ziemi. Czyż nie to jest największym 

pragnieniem człowieka? Czyż nie to było zamierzeniem Boga realizującego w dziejach 

swój plan zbawienia? Bóg sprawił, że serce człowieka odczuwa «głód» Jego słowa (por. 

Am 8, 11), głód, który zaspokoi tylko pełne zjednoczenie z Nim. Komunia euchary-

styczna jest nam dana, byśmy «sycili się» Bogiem na tej ziemi w oczekiwaniu na pełn 

(...)  

    Znamienne jest, że dwaj uczniowie z Emaus, odpowiednio przygotowani przez słowa 

Pana, rozpoznali Go przy stole po prostym geście «łamania chleba». Kiedy już umysły 

zostały oświecone i serca rozgrzane, «przemawiają» znaki. Cała Eucharystia sprawowa-

na jest w dynamicznym kontekście znaków, które niosą bogate, jasne przesłanie. To 

właśnie przez znaki tajemnica niejako odsłania się przed oczami wierzącego.  

 

                                                            (Św. Jan Paweł II,  Mane nobiscum Domine) 

Sobota 6 maja 2017. 

700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i †† człon-

ków Żywego Różańca.  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji prawnuka Aleksandra z ok. rodzin, jego brata Leonarda, 

wnuczki Anny i męża Torstena, babci Marianny o Boże błogosławieństwo, światło Du-

cha Św., zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

1800 Za †† rodziców Małgorzatę i Karola Dudków, na pamiątkę urodzin mamy.  

IV Niedziela Wielkanocna 7 maja 2017. 

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

wspólnoty.  

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Sitka z okazji 75. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie, opiekę Matki Bożej.                                                                            TE DEUM  

1100 Za †† Marię i Wacława Kazimierczaków, Józefa Nabiałek, Bogusława Kaczyńskiego i 

Mariannę Dróżdż.  

1230 1. W intencji Marii Wawrzyczek jako dziękczynienie Trójjedynemu Bogu za dar 70. lat 

życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Szkaplerznej.       TE DEUM 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Zdzisława Kowalczyka z okazji 80. rocznicy urodzin, 

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

zdrowie, opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny.                    TE DEUM.  

1700 Za †† z rodziny Wyrtki i Kaczmarczyk.  
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