
Ogłoszenia Parafialne 3.04.2016r. 

 
Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. 
Zapraszamy dziś na nieszpory o 1630.  
W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W wtorek Odnowa w Duchu Św.  zaprasza do wspo lnego uwiel-

bienia Najs więtszego Sakramentu po Mszy s w. wieczornej.  
Arcybractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na ado-

rację w czwartek o godz. 1530. Pozostałe okazje do adoracji to piątek 
o godz. 2000 i sobota od 1700. 

Spotkanie dzieci i rodzico w przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii s w. w czwartek 14 kwietnia po Mszy s w. szkolnej. 

W piątek o godz. 1600 swoje spotkanie przez ywac  będzie Apostol-
stwo Dobrej S mierci, a wieczorna Msza s w. w intencji z yjących i 
zmarłych członko w Apostolstwa. 

Siostry Służebniczki zapraszają dzieci do klasztoru w sobotę od 
godz. 1400 do godz. 1630. 

W sobotę 9 kwietnia o godz. 1930 zapraszamy na Wieczo r s w. Jana 
Pawła II. 

W sobotę 9 kwietnia od godz. 900 do 1300 odbędzie się Dzien  
Otwarty w Salezjan skim Zespole Szko ł Publicznych w S więtochłowi-
cach. Szczego ły na plakacie. 

Przyszła Niedziela jest Niedzielą Biblijną i rozpoczyna Ogo lno-
polski tydzien  Biblijny.  

Dziękujemy za złożone ofiary na Caritas archidiecezji. Za tydzien  
kolekta na potrzeby naszej parafii, na pokrycie biez ących rachun-
ko w. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Członków i sympatyków Legionu Maryi zapraszamy na coroczną 
archidiecezjalną pielgrzymkę do Piekar S ląskich w sobotę 23 kwiet-
nia. Wyjazd autokarem sprzed kos cioła o 900. Rozpoczęcie o 1000 
Mszą s w. Zapisy chętnych u pani Celiny Horak. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny do 
niego dołączono płytę z Koronką do Miłosierdzia Bożego w wykonaniu, 
jak pisze Gość Niedzielny, wybitnych muzyków, jest Mały Gość; jest 
takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  Na nowo roz-
poczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g błogosławi.  
         
                                                                Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
3.04. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(J 20,19-31) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela Miłosierdzia Bożego  

   Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali ucznio-

wie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i 

rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 

zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec 

Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie 

był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzie-

liśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 

włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwie-

rzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! 

Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę 

i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu od-

powiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie 

ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, któ-

rych nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście 

wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię 

Jego.  Oto Słowo Pańskie. 

Spotkanie Jezus z Tomaszem Apostołem 

   Czekanie Jezusa jest dla nas wielką pociechą i wielką nadzieją. Jeżeli na-

wet budzą się w nas jeszcze i dziś jakieś odruchy niewiary i zamknięcia, może-

my być pewni, że On jedynie czeka na odpowiedni moment, aby przyjść nam 

z pomocą, by móc pokonać w nas naszą nieufność. Możemy być pewni, że wo-

bec nas okaże się tak samo miłosierny, hojny i pokorny, jak okazał się wobec 

Tomasza. Jeżeli Jezus potrafi cierpliwie czekać na wzrost naszej wiary, to rów-

nież i my możemy czekać razem z Nim. Modląc się o wzrost naszej wiary, usi-

łując przezwyciężyć naszą nieufność, prośmy jednocześnie, abyśmy byli cier-

pliwi wobec siebie, jak Jezus jest cierpliwy wobec nas. Posługując się zaś sło-

wami Tomasza: Pan mój i Bóg mój, chciejmy wyrazić Jezusowi nasze we-

wnętrzne pragnienia, abyśmy doświadczyli wewnętrznie Jego wielkiej intym-

ności, Jego wielkiej bliskości. Prośmy Go, aby On sam był naszym Pa-

nem, naszym Bogiem.  



II NIEDZIELA Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego 3 kwietnia 2016.   

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

Arcybractwa NSPJ.  

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

1100 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie na dalsze lata życia w int. Andrzeja, 

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

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

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Eugeniusza Mikołajczaka z 

okazji 70. rocznicy urodzin i całej rodziny.                                 TE DEUM  

1700 Za † Irenę Zawiertę w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin Zawierta, Hadesz i 

Wawrzynek.  

Poniedziałek 4 kwietnia 2016. 

700 Za †† rodziców Stanisława i Albinę Gnutków oraz brata Leszka.  

800 Za †† Aleksandrę i Józefa Domagałów.  
1800 Za †† matkę Zofię Skibę w 11. rocznicę śmierci, ojca, siostry, brata i bratową.  

Wtorek 5 kwietnia 2016.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Danieli z okazji urodzin i dla całej 

rodziny.  

800 Za † męża Marka Krawczyka w 4. rocznicę śmierci.  

1800 1. Za † męża Henryka Tomalę w 1. r. śm. oraz za †† rodziców z obu stron. 

2. Za †† rodziców Teklę i Stanisława, Konstancję i Stanisława, męża Bolesława, 

braci Jana, Mieczysława, bratową Zofię i szwagra Stanisława oraz za †† z rodzi-

ny Sikorów i Szmajdów.  

Środa 6 kwietnia 2016. 

700 Jako dziękczynienie za dar posługi od Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Św: 

Józefa, Jacka i Krzysztofa w rocznicę ustanowienia.  

800 Za †† Martę i Teodora Bieniasów, Klarę i Józefa Bieniasów oraz Paulinę i 

Edwarda Koniecko.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w int. próśb i podzię-

kowań; 

- O Miłosierdzie Boże dla †† rodziców Agnieszki i Stefana, dziadków i rodzeń-

stwo z obu stron. 

- Za † Tadeusza Olszańskiego w 1. rocznicę śmierci. 

- Za † Romana Biegisza w 30. dzień po śmierci.  

Czwartek 7 kwietnia 2016.  

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

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

1700 Do Opatrzności Bożej w int. Natalii Kaźmierskiej z okazji 13. rocznicy urodzin, 

z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., światło 

Ducha Św., zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.  

Piątek 8 kwietnia 2016. 

700 Za †† Franciszkę i Jana Wręczyckich, Krystynę Łukasik, Marię i Wincentego 

Winklerów, Bronisławę, Franciszka i Edmunda Ceglarków.  

800 Za † męża Grzegorza Adamaszka na pamiątkę urodzin.  

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

2. Za † męża Gerarda Tila w 2. rocznicę śmierci.  

Sobota 9 kwietnia 2016. 

700 Za †† Weronikę Sieroń w 6. rocznicę śmierci, synową Janinę, siostrę Elfrydę, 

rodziców i krewnych z obu stron.  

800 W intencji Hilarego z ok. 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia, 

otrzymane łaski i za wszelkie dobro, prosząc o Boże błog., opiekę Matki Boskiej 

i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia.  

1800 Za †† rodziców Hieronima i Jadwigę Dziadków,  brata Piotra oraz za †† z pokre-

wieństwa.  

III NIEDZIELA Wielkanocna 10 kwietnia 2016.  

700 Za † Gertrudę Kozubek.  

900 Do Opatrzności Bożej w int. Bernarda Cieślika z okazji 80. rocznicy urodzin, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę 

Matki Boskiej dla solenizanta i całej rodziny.                           TE DEUM.  

1100 W intencji Beaty i Janusza w kolejną rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB na dalsze lata życia.  

1230 1. W intencji †† Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i 

wszystkich ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 6. rocznicę tragedii. 

2. Za †† Anielę i Wojciecha Szybkowskich, rodzeństwo oraz za †† z rodziny 

Lipów.  
1700 Za † męża Bogumiła, syna Damiana oraz za †† z rodzin Kosytorz i Jakus.  

 

Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź  niedowiarkiem, lecz wierzą-

cym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! (J  20, 30)  

 

Św. Tomasz Apostoł jest symbolem wiary  niedokończonej, która się rozwija 

i rozpoczynania od tego co mizerne. Okazuje  się, że wystarczy ludzkie 

„troszeczkę”,   by doświadczyć przemieniającej mocy Boga. Tym „troszeczkę”, 

w życiu św.  Tomasza,  było pragnienie dotknięcia ran  Nauczyciela. Jezus nie 

pozwolił mu ani na moment być obojętnym. Tomasz więc  wątpił, pytał i wycią-

gał rękę, by dotknąć Jezusa i przez te proste akty Jezus  zbudował jego wiarę.   

Czasami potrzeba tego „niewiele” czyli np.  wyciągnięcia dłoni, stawiania 

pytań lub prostej modlitwy słowami „Jezu ufam Tobie”, które częściej będą wy-

rażały pragnienie i marzenie aniżeli będą stwierdzały rzeczywistość. Wystarczy 

ludzkie „niewiele”, aby Bóg w swoim miłosierdziu zdziałał wszystko.  


