
Ogłoszenia Parafialne 15.04.2018r. 

 
Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny.  
Zapraszamy dziś na nieszpory o 1630. 
Jutro po wieczornej mszy św. zapraszamy na nabożeństwo Via Lucis 

(Drogi Światła), na którym będziemy rozważać czternaście spotkań Chrystusa 

ze swymi uczniami po Zmartwychwstaniu.  

W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny 
Od jutra zapraszamy na nabożeństwa majowe - w tygodniu o 1730, 

a w czwartki po Mszy s w. o godz. 1700.  
W środę o godz. 1400 na probostwie spotkanie emerytów.  
W czwartek po mszy św. szkolnej próba przed I Komunią św., a spo-

tkanie z krawcową jutro o godz. 1630. 
W piątek o godz. 1800 msza s w. młodziez owa – kandydatom do bierz-

mowania przypominamy, z e udział w niej oraz w spotkaniu po są ich obo-
wiązkowym elementem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania. 

Chorych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 28 
kwietnia. 

Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – Ś wiatowy Dzien  Modlitw o 
Powołania.  

W przyszłą niedzielę przypada 22 dzień miesiąca zapraszamy czci-
cieli św. Rity na godz. 1700  mszę s w w ich intencji oraz na naboz en stwo z 
ucałowaniem relikwii s w. Rity.  

Dziękujemy za złożone ofiary na budowaną s wiątynię, ks. Grzegorzowi 
dziękujemy za wygłoszone kazanie. Za tydzien  kolekta na biez ące rachunki 
naszej parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia: Dyrektor Technikum Ekono-
micznego w Chorzowie przy ul. Urbanowicza, zaprasza ucznio w klas III 
szko ł gimnazjalnych oraz ich rodzico w na Dzień Otwarty szkoły, kto ry od-
będzie się w najbliz szą sobotę od 900 do 1300. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; 
są Misyjne Drogi takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. Na 
stoliku wyłoz ony został artykuł p. Śtefana Cebulskiego o Chorzowie z roku 
1943 r. Zachęcam do zapoznania się z tym interesującym tekstem.  

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

                                                                                                 Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
15.04. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Łk 24, 35-48)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

III Niedziela Wielkanocna  

   Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy 

łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do 

nich: "Pokój wam!" Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 

Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości bu-

dzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Do-

tknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja 

mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości 

jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do je-

dzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Po-

tem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 

byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w 

Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich umysły, aby 

rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 

trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 

odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy 

jesteście świadkami tego".  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
   Drogą życia perspektywą zmartwychwstania jest Eucharystia. Uczniowie w 

drodze do Emaus rozpoznają Chrystusa przy łamaniu chleba. Również w Wie-

czerniku Jezus nawiązuje z uczniami bliski kontakt przez wspólny posiłek, któ-

ry jest symbolem Eucharystii, wspólnoty gromadzącej się na łamaniu chleba. 

Dla pierwszych chrześcijan każda Eucharystia była radością paschalną, wspo-

minaniem zmartwychwstania Jezusa. Z niej czerpiemy siłę, by żyć Jezusem i z 

nadzieją o Nim świadczyć. W Eucharystii przychodzi do nas Chrystus Zmar-

twychwstały i mówi: Dlaczego w twoim sercu rodzą się wątpliwości? Popatrz 

na moje ręce i nogi. Popatrz na moje przebite z miłości serce. Dotknij Mnie. 

Przekonaj się! Uwierz! To Ja jestem.  

   Kto dla mnie jest prawdziwym świadkiem Jezusa? Jakim świadkiem jestem 

ja? Jakie miejsce w moim życiu duchowym zajmuje Duch Święty? Czy mam 

świadomość Jego "pracy we mnie"? Jak często czytam i rozważam Pismo świę-

te? Czy nadmiernie nie akcentuję krzyża i cierpienia, a zapominam o zmar-

twychwstaniu? Czy potrafię słuchać i zapamiętywać? Jak przeżywam Euchary-

stię? Czy jest dla mnie ważnym momentem niedzieli? Czy doświadczam w niej 

obecności i bliskości zmartwychwstałego Pana?  



Niedziela 15 kwietnia 2018. 

700 
Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii Holeczek z ok. 65 urodzin, córki Anety, syna Da-

riusza z podziękowaniem za dar życia z prośba o Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdro-

wie na dalsze lata życia.                                                                     TE DEUM 

900 
Za † Czesława Kanię w 15 r. śmierci oraz za †† rodziców Weronikę i Władysława Sta-

siaków, Mariannę i Walentego Kaniów, za †† z obu stron. 

1100 Z okazji 1 rocznicy chrztu Michała Ciupy oraz 9. urodzin siostry Mileny Ciupy. 

1230 

1. W 1 r. śmierci Władysława Budziaka, w 27 r. śmierci Zofii Budziak, za †† z rodziny 

Budziaków i Majów. 
2. Z okazji 50 rocznicy ślubu Janiny i Czesława Mołdawów z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz zdrowie 

dla jubilatów, dzieci i wnuków.                                                          TE DEUM 

1700 Za †† Genowefę i Damazego Węclów o dar życia wiecznego. 

Poniedziałek 16 kwietnia 2018. 

700 
W intencji rodziny Nawrat o Boże błogosławieństwo i zdrowie, dla dzieci o dary Ducha 

św. na czas egzaminów i podejmowania decyzji życiowych. 

800 
Za † Teresę Deję w rocz. śmierci oraz za †† członkinie Świeckiego Instytutu Karmelitań-

skiego „ELIANUM” 

1800 Za † Patryka Wilka - jako pamiątka urodzin. 

Wtorek 17 kwietnia 2018. 

700 
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz z okazji urodzin Krysty-

ny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie na dalsze lata życia i opiekę 

Matki Bożej. 

800 
Z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o Boże błog, zdrowie dla 

Krystyny i Jej rodziny. 

1800 Za † Czesława na pamiątkę urodzin. Za †† rodziców Jadwigę i Augustyna. 

Środa 18 kwietnia 2018. 

700 Za † Barbarę Kisiel w 5 r. śmierci. Za †† rodziców z obu stron. 

800 Za † Józefa Żarów. 

1800 

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

dziękowań; - Za † męża Gintera Dudziaka; - Za † Romana Łamika w kolejną rocznicę 

śmierci; - Za Pawła Kamińskiego, rodzeństwo, za ††  rodziny Waziński, Gamrat; - Za † 

Tadeusza Mitręgę. 

Czwartek 19 kwietnia 2018. 
700 Za parafian. 

800 
Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Joanny Grotek z okazji urodzin 

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo. 

1700 

1. Z okazji 35 rocznicy ślubu Jolanty i Eugeniusza Cepów z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne zdrowie dla jubilatów, 

dzieci i wnuków.                                                                          TE DEUM 
2. Bogu Wszechmogącemu, przez wstawiennictwo Matki Bożej oraz św. ojca Pio z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę, błogosławieństwo, 

światło Ducha Św. na dalsze lata w intencji córki Katarzyny Śliwy oraz rodziców Teresy 

i Jana Śliwów. 

 

 

Zaproszenie do adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
 

Jan Paweł II w „Ecclesia de Eucharistica” (nr 25) pisał o osobistej adoracji: „Ileż to 

razy (…) przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i 

wsparcie!”. Na czym polega piękno trwania na adoracji? 

– Człowiek ze swej natury jest bardzo słaby. Nawet ciało ogranicza siłę naszej woli i 

pragnienie wykonywania dobrych dzieł, trwania w miłości przy Jezusie. Adoracja to taki 

moment, gdy patrząc na Jezusa, napełniamy się Nim. Jest to czas, gdy klęczymy przed 

Najświętszym Sakramentem i często nawet nic nie mówiąc, nabieramy sił do tego, aby 

potem w spotkaniach z bliźnimi po prostu kochać. Od nikogo nie nauczymy się tej miło-

ści. Rozpoznawał to Jan Paweł II – mistyk, który, jak sądzę, bez adoracji nie miałby tyle 

siły i otwartego serca na cały świat. Jako człowiek nie dałby rady, nawet fizycznie, a co 

dopiero duchowo… 

 

Zapraszamy do trwania w ciszy na adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie w 

piątek wieczorem od 20.00 do 20.30 w naszym kościele. 

Piątek 20 kwietnia 2018. 
700 Z okazji 40 urodzin Pawła Nowaka. 

800 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla pracowników Energomontażu Chorzów i ich 

rodzin, emerytów z rodzinami,  oraz za †† pracowników Energomontażu, a zwłaszcza za 

† Józefa Szatko, Jana Chawińskiego, Jadwigę Zdrzałek, Stefanię Rajtor, Helenę Siemiń-

ską, Kazimierza Barana, Mirosława Kuchtę, Fridka Bucha, Urszulę Wieczorek, Gabrielę 

Latko, Arnolda Linger. 

1800 Za † mamę Jadwigę Gonzerę w 1r. śmierci, ojca Alojzego i brata Krystiana. 

  Sobota 21 kwietnia 2018. 

700 
Za † męża Edwarda Holeczka w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z 

obu stron, bratową Adelę. 

800 
Z okazji urodzin Aleksandry i Przemysława z podziękowaniem za otrzymane łaski, zdro-

wie i opiekę Matki Bożej oraz błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jarosława. 

1800 
Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka Królów, Kunegundę i Alfreda Wilków oraz pokre-

wieństwo z obu stron. 

  NIEDZIELA 22 kwietnia 2018. 
700 Za † ojca Piotra Pyrcza w 1 rocznicę śmierci, za † mamę Teresę Pyrcz. 

900 Za parafian. 

1100 Za †† rodziców, dziadków, teściów oraz za †† z rodziny. 

1230 Za †† Stefanię Łęszczak w 1. rocznicę śmierci oraz męża Mariana. 

1700 
1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 
2. Za † Marka Krawczyka w 6 r. śmierci 


