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Dziś o 1500 w domu katechetycznym odbędzie się spotkanie III Zakonu 

Franciszkan skiego. 
Jutro 13 dzień sierpnia, zapraszamy czcicieli Matki Boz ej Fatimskiej 

na naboz en stwo fatimskie z procesją woko ł kos cioła po Mszy s w. wieczor-
nej.  

W środę przypada 15 sierpnia - przez ywac  będziemy Uroczystos c  
Wniebowzięcia NMP. Msze s w sprawowac  będziemy według porządku nie-
dzielnego. Nieszpory Maryjne odprawimy o 1630. Tradycyjnie tego dnia 
s więci się zioła i kwiaty – uczynimy to po kaz dej Mszy s w. 

W czwartek przypada Uroczystość św. Jacka – gło wnego Patrona na-
szej Archidiecezji.  

W przyszłą niedzielę pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich. Z na-
szej wspo lnoty piesza grupa wyruszy o godz. 600.  

Jest jeszcze kilka miejsc w autokarze, kto ry wyjedzie o godz. 700 sprzed 
kos cioła. Zainteresowane osoby zapraszamy do kancelarii.  

Okazja do spowiedzi s w. dla pątniczek w sobotę od 1700 podczas adoracji 
Najs więtszego Sakramentu.  

W sobotę 8 września zapraszamy na pielgrzymkę do Skoczowa          
i okolic. Między innymi pokłonimy się s w. Janowi Sarkandrowi, odwiedzi-
my os rodek duszpasterski prowadzony przez ks. Ignacego Czadra. Byc  mo-
z e nawiedzimy Cieszyn Zapisy w kancelarii parafialnej, koszt 40 zł. 

Legion Maryi zaprasza na ogo lnopolską pielgrzymkę legionu do Często-
chowy 8 wrzes nia. Koszt 28 zł, zapisy do 18 sierpnia u p. Celiny (tel. 
666950649). 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na biez ące remonty i inwestycje      
w naszej parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. Kolekta w uroczystos c  Wniebo-
wzięcia NMP na biednych, a w przyszłą niedzielę na pokrycie biez ących ra-
chunko w parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

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

Wszystkim, kto rzy przez ywają swoje urlopy i wakacje z yczymy dobrego 
wypoczynku. Tym kto rzy pracują potrzebnych łask, a na nowo rozpoczęty 
tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.  
       

  
 
                                                                                        Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
12.08. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 6, 41-51)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 XIX Niedziela Zwykła 

   Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: "Ja jestem chle-

bem, który z nieba zstąpił". I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, które-

go ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem". 

Jezus rzekł im w odpowiedzi: "Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może 

przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś 

wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy 

będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do 

Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od 

Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wie-

rzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na 

pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja 

jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, bę-

dzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie 

świata".  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   Jezus mówi, że nasz los zależy od tego, czy będziemy spożywać Jego ciało, a 

więc Jego samego. Ale jak, w jaki sposób można zjadać drugiego człowieka, 

więcej - samego Boga? Kto we Mnie wierzy ma życie wieczne - mówi Jezus. A 

zatem spożywanie Jezusa polega na przyswajaniu sobie Jego sposobu widzenia 

świata, Jego myślenia, a co za tym idzie, również Jego sposobu zachowania, 

postępowania. Spożywać ciało Chrystusa znaczy uczyć się nieustannie Jego 

sposobu życia. Nic nam nie przyjdzie dobrego z uczestniczenia w Mszy św., z 

przystępowania do Komunii, jeśli nasza pobożność będzie się zaczynać i koń-

czyć na progu kościoła. Nic się w nas nie zmieni jeśli podobnie jak ówcześni 

Jezusowi słuchacze my również nie uwierzymy, że najpewniejszym miejscem, 

w którym żyje Jezus, jest cały świat, a nie tylko niektóre jego fragmenty.   

   Jedna z kościelnych pieśni eucharystycznych mówi, że sakrament ołtarza 

ukrywa Jezusa: Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić. Czyżby? Przecież z 

Jezusem obecnym w każdym sakramencie dzieje się wprost przeciwnie. Sakra-

ment nie zasłania Jezusa, ale ujawnia Go i upewnia o Jego obecności, realnej, 

prawdziwej. Tak dzieje się w Eucharystii, ale tak też dzieje się w małżeństwie, 

o którym mówimy, że jest małym Kościołem.  



  NIEDZIELA 12 sierpnia 2018. 
700 Za † Stefanię Baluś od Marzeny i Marka Czajeckich z dziećmi. 

900 Za † mamę Felicję w 10 r. śmierci † ojca Pawła  †† pokrewieństwo z obu stron. 

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

1230 
Z okazji 35 r. ślubu Bożeny i Sławomira Rafanowiczów z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,  opiekę Matki Bożej dla jubilatów i córek 

z rodzinami.                                                                              TE DEUM 

1700 Za † Jacka Michalczyka w 1 r. śmierci,  za  †† z rodzin Gnida, Gazda i Wróbel. 

Poniedziałek  13 sierpnia 2018. 

700 
Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Trójcy Świętej z prośbą o zjednoczenie 

chrześcijan od Czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych 

1800 
Za † męża Józefa Mandzika  jako pamiątka urodzin oraz † teściową Małgorzatę Dudek w 

kolejną r. śmierci. 

Wtorek 14 sierpnia 2018. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Gertrudę Kozubek. 

1800 
Z ok. urodzin Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i zdrowie. 

Uroczystość Wniebowzięcie NMP - Środa 15 sierpnia 2018. 

700 Za † Andrzeja Zarębę od przyjaciela Andrzeja z rodziną Sobczak. 

900 
Z okazji urodzin Janiny Kocel z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1100 
Z okazji urodzin Piotra Galilejczyka z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla solenizanta oraz rocz-

nego dziecka Barbary Galilejczyk. 

1230 Za † Józefa Pawskiego od rodziny Biskup z Częstochowy i Tarnowskich Gór. 

1700 Za † teściową Władysławę Drygałę. 

Czwartek 16 sierpnia 2018. 
700 Za † Stefanię Baluś. 

1700 
1. Za † Szymona Laska na pamiątkę urodzin. 
2. Za † Czesława Króla od lokatorów z ul. Astrów 16. 

Piątek 17 sierpnia 2018. 
700 Za † męża Tadeusza Marcinkowskiego za †† z rodzin Marcinkowskich i Biernaczyków. 

1800 

W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Kamila Cebulskiego, Jacka Delocha, 

Janusza Tedy, Józefa Podkowy, Krzysztofa Nawrata, Macieja Onderki, Sebastiana Ole-

sia, Macieja Pięniążka – o błogosławieństwo boże i wstawiennictwo św. Jacka,  dla i o 

potrzebne łaski dla chorych, którym posługują. 

  Sobota 18 sierpnia 2018. 

700 
Za † Helenę Skawińską  w kolejna rocznicę śmierci, †† z rodziny Skawińskich, Kurpet i 

Topolskich. 

1800 
Za † brata Rudolfa Horaka w kolejną rocznicę śmierci, za † żonę Eleonorę i †† rodziców 

z obu stron. 

Papież Franciszek o Wniebowzięciu NMP   

 

   Ewangelia (Łk 1, 39-56) uroczystości Wniebowzięcia Maryi opisuje spotkanie Maryi z 

krewną Elżbietą, zaznaczając, że «Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 

pewnego miasta w [ziemi] Judy» (w. 39). W tamtych dniach Maryja spieszyła do małego 

miasta niedaleko Jerozolimy, aby spotkać się z Elżbietą. Dziś natomiast kontemplujemy 

Ją w Jej drodze ku niebieskiemu Jeruzalem, aby nareszcie znaleźć się przed obliczem 

Ojca i znów zobaczyć oblicze swojego Syna Jezusa. Wiele razy w swoim ziemskim ży-

ciu przemierzała górzyste okolice, aż po ostatni bolesny etap Kalwarii, związany z ta-

jemnicą męki Chrystusa. Dziś widzimy Ją, przybywającą na górę Boga, «obleczoną w 

słońce, z księżycem pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu» (por. 

Ap 12, 1) — jak mówi księga Apokalipsy — i widzimy Ją przekraczającą próg ojczyzny 

niebieskiej.  

   Ona pierwsza uwierzyła w Syna Bożego, i pierwsza została wzięta do nieba z duszą i 

ciałem. Pierwsza przyjęła i wzięła na ręce Jezusa, gdy był jeszcze dzieckiem, i Ją pierw-

szą On wziął w ramiona, by wprowadzić do wiecznego królestwa Ojca. Maryja, skromna 

i prosta dziewczyna z zagubionej mieściny na peryferiach Imperium Rzymskiego, wła-

śnie dlatego, że przyjęła Ewangelię i nią żyła, zostaje dopuszczona przez Boga do wiecz-

nego przebywania przy tronie Syna. W ten oto sposób Pan strąca z tronu władców, a wy-

wyższa pokornych (por. Łk 1, 52).  

   Wniebowzięcie Maryi jest wielką tajemnicą, która dotyczy każdego z nas, dotyczy na-

szej przyszłości. Maryja bowiem poprzedza nas na drodze, na którą weszli ci, którzy 

przez chrzest związali swoje życie z Jezusem, tak jak Maryja związała z Nim swoje ży-

cie. Dzisiejsze święto skłania nas do spojrzenia na niebo, zapowiada «nowe niebo i nową 

ziemię», wraz ze zwycięstwem zmartwychwstałego Chrystusa nad śmiercią i definityw-

nym pokonaniem złego. Dlatego radość skromnej dziewczyny z Galilei, wyrażona w 

hymnie Magnificat, staje się śpiewem całej ludzkości, która raduje się, widząc Pana po-

chylającego się nad wszystkimi mężczyznami i wszystkimi kobietami, pokornymi stwo-

rzeniami, i biorącego ich ze sobą do nieba.    

  NIEDZIELA 19 sierpnia 2018. 

700 
Z okazji urodzin córki Aliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, potrzebne zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. 

900 Za † mamę Elżbietę Sieradzką. 

1100 
W intencji p. organisty Bolesława Dullka o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i wstawiennictwo świętych szczególnie  św. Antoniego i św. Cecylii z okazji imienin. 

1230 Za † męża Stanisława Wilusza oraz za †† rodziców Lidię i Jerzego Gros. 

1700 Za † żonę Łucję Skop w 2 rocznicę śmierci. 


