
Ogłoszenia Parafialne 16.04.2017r. 

Liturgia  dzisiejszej Niedzieli Palmowej wprowadza nas w ostatni etap 
Wielkiego Postu – w Wielki tydzień. Zapraszamy dziś na ostatnie w tym Wiel-
kim Pos cie Gorzkie Ż ale z kazaniem pasyjnym o godz. 1600. 

Dziś o godz. 1500 w domu katechetycznym spotkanie III Żakonu Francisz-
kan skiego.  W Wielki Wtorek Odnowa w Duchu Ś w. po Mszy s w. wieczornej zapra-
sza do wspo lnego przez ycia naboz en stwa Drogi Krzyz owej.  

Zapraszamy gorąco wszystkich Parafian do uczestnictwa w Liturgii Tridu-
um Paschalnego, które rozpoczniemy Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek, a zakon czymy procesją rezurekcyjną. 

WIELKI CZWARTEK – UŚTANOWIENIE EUCHARYŚTII I KAPŁAŃŚTWA 
O godz. 1800 zapraszamy na Mszę s w. Wieczerzy Pan skiej sprawowaną w inten-

cji naszej Parafii. Po Mszy s w. przeniesienie Najs więtszego Sakramentu do Ciemnicy. 
Tam odbędzie się cicha adoracja do godz. 2100.  Mszy s w. przewodniczył będzie i 
kazanie wygłosi ks. Arkadiusz Nocon  z Rzymu. 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃŚKIEJ– tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. 
O godz. 800 zapraszamy na Ciemną Jutrznię prowadzoną przez młodziez  oazowa.  
Żapraszamy serdecznie na ostatnią w tegorocznym Wielkim Pos cie Drogę Krzy-

żową w Wielki Piątek o godz. 900, poprowadzoną przez Akcję Katolicką, zaprasza-
my wszystkich Parafian, takz e młodziez  i dzieci. Żapraszamy na ceremonie Męki 
Pańskiej o godz. 1800. Pod koniec liturgii nastąpi przeniesienie Najs więtszego Sa-
kramentu do Grobu Pan skiego, gdzie będziemy adorowali Chrystusa do godz. 2200.  

W Wielki Piątek obowiązuje nas wstrzemięz liwos c  od pokarmo w mięsnych oraz 
post tzw. s cisły. Tradycja zachęca nas do zachowanie takz e wstrzemięz liwos ci od 
pokarmo w mięsnych w Wielką Sobotę do zakon czenia ceremonii Wigilii Paschalnej. 

WIELKA ŚOBOTA – tego dnia Kos cio ł oczekuje chwalebnego zmartwychwstania 
Chrystusa. Tradycyjnie przez cały dzien  trwa adoracja Grobu Pan skiego i Krzyz a 
Chrystusa.  

O godz. 700 zapraszamy na Ciemną Jutrznię prowadzoną przez młodziez  oazowa. 
Adoracja  prowadzona przez Legion Maryi od godz. 800 do 900.  Adoracja dla 

dzieci o godz. 900. 
Błogosławienie pokarmów w Wielką Śobotę o godz. 1300, 1400, 1500, 1600.  
Tradycyjnie będzie moz na tego podzielic  się jedzeniem z potrzebującymi, przy-

gotowany będzie kosz, do kto rego moz na będzie złoz yc  dary wielkanocne. Potrzebu-
jącym, będą one rozdawane jeszcze w Wielką Sobotę po godz. 1430 w zakrystii. Pro-
simy o zgłaszanie się rodzin wielodzietnych, bezrobotnych, bezdomnych 
w kancelarii do Wielkiego Czwartku w godzinach urzędowania. Podczas s więcenia 
pokarmo w będzie tez  okazja do złoz enia ofiary pienięz nej na biednych 
i potrzebujących. Bo g Żapłac  za kaz dy dar. 

WIGILIA PAŚCHALNA 
Ceremonie wielkiej Śoboty rozpoczniemy o godz. 2000. Żapraszamy do 

uczestnictwa w tej pięknej liturgii, podczas kto rej pos więcone zostaną ogien  i woda, 
odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Prosimy o zabranie ze sobą s wiec. Od 
ostatniej wizytacji biskupiej na wskazanie ks. Abpa Skworca procesję rezurekcyjną 
przez ywamy na zakon czenie ceremonii. Serdecznie zapraszamy na tę wyjątkową 
liturgię, będą dostawione dodatkowe krzesła i ławki, by wszyscy mogli usiąs c .  

Głos świętego Antoniego 
16.04. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 21,1-11) procesja z palmami 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela Męki Pańskiej -Palmowa 

   Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, 
wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed 
wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przy-
prowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebu-
je, a zaraz je puści”. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie 
Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na 
osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. 
Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na 
nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew 
i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały 
głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię 
Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się 
całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Je-
zus z Nazaretu w Galilei”.  Oto Słowo Pańskie. 

   Niedziela Palmowa - Niedziela Męki Pańskiej 
Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną 
procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według 
jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub Łukasza 
(Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten 
sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą niero-
zerwalnie związane. Bardziej uroczyste niż zwykle rozpoczęcie Eucharystii 
ma swoją wielowiekową historię. W Jerozolimie już w IV w. patriarcha dosia-
dał oślicy i otoczony radującymi się tłumami wjeżdżał na niej z Góry Oliwnej 
do miasta. Zwyczaj ten wszedł do powszechnej praktyki na Zachodzie w wie-
ku V i VI. Poświęcanie palm wprowadzono do liturgii dopiero w wieku XI. 
Aż do reformy z 1955 r. istniał zwyczaj, że celebrans wychodził w Niedzielę 
Palmową przed kościół, a bramę świątyni zamykano. Kapłan uderzał w nią 
krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan z uczestnika-
mi procesji wstępował do wnętrza kościoła, aby odprawić Mszę świętą. Sym-
bol ten miał wiernym przypominać, że zamknięte niebo zostało nam otworzo-
ne dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa. Obecnie kapłan w Niedzielę 
Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwy-
czaju dotąd, ale czerwone; procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus 
wkracza do świętego miasta jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny hołd 
od mieszkańców Jerozolimy.  



Niedziela Męki Pańskiej - 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 
o życie wieczne dla † męża Jana.  

1230 
Do Opatrzności Bożej w int. Reginy Posmyk z okazji 60. rocznicy urodzin, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB    TE DEUM  

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

Wielki Poniedziałek 10 kwietnia 2017. 

700 Za † Gertrudę Kozubek.  

800 W intencji Beaty i Janusza Madejów w kolejną rocznicę ślubu, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla całej rodziny. 

1800 Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny Pawlety z okazji 80. rocznicy urodzin, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 
Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM  

Wielki Wtorek  11 kwietnia 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za †† Romana Soswę i 
dziadków z obu stron.  

800 Za †† rodziców Hieronima i Jadwigę Dziadek, brata Piotra, pokrewieństwo z rodziny 
Dziadek, Lubos, Czempiel, Kaduk i Wilk.  

1800 1. Za † męża Tadeusza Olszańskiego w 2. rocznicę śmierci. 
2. Za † siostrę Krystynę Pasternak.  

Wielka Środa 12 kwietnia 2017.  

700 W podziękowaniu za odebrane łaski dla rodziny Rusinowskich.  

800 1. Za † mamę Natalię Szyszkę w 6. rocznicę śmierci. 
2. Za † Rudolfa Koscha od rodziny Rudner i Włoka.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-
dziękowań; 
- O Boże błog. zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla mał-
żonków Haliny i Ryszarda     
  Kroczków; 
- Za †† Tadeusza Tomysa, ks. Henryka Tomysa, rodziców z obu stron, siostry, braci i 
pokrewieństwo; 
- Za †† Irenę Tracz w 30. dzień po śmierci i Jaromira Tracza w kolejną rocznicę śmierci; 
- Za † Łucję Dziadak w 30. dzień po śmierci.  

Wielki Czwartek 13 kwietnia 2017.  

Godz. 1800  MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ  
W INTENCJI PARAFIAN. 

Wielki Piątek 14 kwietnia 2017. 

Godz. 1800  CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU 

Warto pamiętac , z e Kos cio ł w Wielkim Tygodniu udziela przywileju odpustu zupełnego 
za kaz dorazowe uczestnictwo w ceremoniach Triduum Paschalnego. Żapraszamy do korzy-
stania z tych dobrodziejstw naszej wiary. 

Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  
Okazja do spowiedzi: w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i w Wielką Środę 

rano przed Mszą s w.,  wieczorem od godz. 1700.   
ŚPOWIEDŹ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 
dla dzieci szkoły podstawowej w Wielką Środę o 1700, 
dla młodzieży gimnazjum podczas rekolekcji,  
dla młodzieży studiującej i pracującej w W. Środę po Mszy św. wieczornej do 

1930. 
 

OKAZJA DO ŚPOWIEDZI DLA DOROŚŁYCH: 
 
WIELKI CZWARTEK  od  700 do 1200  oraz  od 1400 do 1700 
WIELKI PIĄTEK   od  700 do 1200  oraz  od 1400 do 1700 
WIELKA ŚOBOTA   od  700 do 1200  oraz  od 1500 do 1800 
  
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby Parafii na remonty oraz na zakup 

kwiato w do Boz ego Grobu. Kolekty podczas Triduum przeznaczone będą: w Wielki Czwar-
tek na działalnos c  charytatywną naszej Parafii, w Wielki Piątek na Boz y Gro b 
w Jerozolimie, a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kaz dą ofia-
rę, dzięki Waszej ofiarnos ci Parafia moz e funkcjonowac  oraz prowadzic  biez ące remonty 
i inwestycje.  

Kancelaria Parafialna do środy otwarta w normalnych godzinach, zaś w Wielki 
Czwartek i w Wielki Piątek czynna tylko przed południem. Przy wyjs ciu z kos cioła moz na 
wesprzec  rekolekcje dla oso b niepełnosprawnych. Zachęcamy do lektury prasy religijnej 
jest Gos c  Niedzielny , jest Mały Gos c , są Misyjne Drogi; jest takz e nasz biuletyn informacyjny 
Głos Św. Antoniego. Dziś po wieczornej Mszy św. serdecznie wszystkich zapraszamy do nasze-
go kościoła na Misterium Wielkopostne przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr. 
10. Na rozpoczęty Wielki Tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosła-

Wielka Sobota 15 kwietnia 2017. 

Godz. 2000   LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ –  
Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  - 16 kwietnia 2017. 

700 O Boże błog., zdrowie, światło Ducha Świętego dla Grażyny Gaj i całej rodziny.  

900 Za † męża Gerarda Madeja w 1. rocznicę śmierci.  

1100 1. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Serca Pana Jezusa w intencji Zbigniewa Bar-
teczko w podziękowaniu za dar 80. lat życia w łaskach Bożych, z prośbą o dalsze łaski 
oraz w pewnej intencji.                                                                                      TE DEUM 
2. O Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Michała Ciupy, rodziców i rodziców 
chrzestnych.  

1230 Do Opatrzności Bożej w int. Henryka Wajanda z okazji 75. rocznicy urodzin, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB   TE DEUM  

1700 Za ††  Magdalenę, Pawła, Barbarę i Klarę Kopiecznych.  


