
Ogłoszenia Parafialne 13.05.2018r. 

Dziś w naszej parafii, podczas Mszy św. o godz. 1100, świętujemy Uroczy-
stość I Komunii św. Popołudniu o godz. 1600 nabożeństwo dziękczynne z 
udziałem dzieci I Komunijnych i ich najbliższych. Do końca tygodnia zapra-
szamy dzieci I komunijne do przeżycia tzw. białego tygodnia – czyli do uczest-
nictwa w nabożeństwach majowych i wieczornej mszy św.  

W najbliższą sobotę „dzieci pierwszokomunijne” i ich rodzice udadzą się na 
pielgrzymkę pierwszokomunijną do Czernej i Łagiewnik. Wyjazd o godz. 645 
sprzed kościoła.  

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego. 
Dzisiejsza niedziela to 13 dzień miesiąca czcicieli Matki Bożej Fatimskiej 

zapraszamy na nabożeństwo fatimskie po wieczornej mszy  św. 
Jutro o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego. W środę o godz. 1400 na probo-

stwie spotkanie emerytów.  W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczór św. 
Jana Pawła II. Po nim Odnowa w Duchu Ś więtym zaprasza do wspo lnego modli-
tewnego czuwania przed uroczystos cią Zesłania Ducha Ś więtego.  

Chorych parafian z posługą sakramentalną w maju odwiedzimy w sobotę 26 
maja.  

Parafia organizuje pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Bie-
z ący rok jest dla tego sanktuarium rokiem jubileuszowym. Pielgrzymka zaplano-
wana jest na sobotę 23 czerwca. Koszt 40 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.  

Trwają przygotowania do Rodzinnego Festynu u Antonika, kto ry przez ywac  
będziemy w uroczystos c  naszego Parafialnego Odpustu - 17 czerwca. Prosimy 
o wsparcie modlitewne tego naszego corocznego s więta, moz na takz e wesprzec  je 
rzeczowo i finansowo – jak co roku przygotowane będą nagrody, upominki. Dary 
oraz ofiary na ten cel moz na składac  w kancelarii lub bezpos rednio na parafialne 
konto, z dopiskiem festyn. 

W sobotę swoje 69 urodziny przeżywa arcybiskup W. Śkworc. Otoczmy go 
modlitwą.  Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej zaprasza 
do Archikatedry Chrystusa Kro la na wspo lne s więtowanie jubileuszy małz en skich. 
Msza s więta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wiktora Śkworca odbędzie 
się w niedzielę 20 maja 2018 r. o godzinie 1200. 

W przyszłą niedzielę po mszach św. będzie można wesprzeć materialnie 
rekolekcje letnie dla oso b niepełnosprawnych u pani Teresy Janysek.  

Dziękujemy za złożone ofiary na remonty i inwestycje w naszej s wiątyni. Za 
tydzien  kolekta na pokrycie biez ących rachunko w parafii za prąd, gaz, wodę. Bo g 
Zapłac  za kaz dy dar. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia, z e 25 maja od godz. 800 w przychodni le-
karskiej „Nasza Przychodnia” przy ul. Młodziez owej, odbędą się badania UŚG DOP-
PLER przepływo w szyjnych i kon czyn dolnych, UŚG tarczycy, nerek, płuc, stawo w 
piersi oraz echo serca. Badania są płatne, szczego ły w przychodni i na plakacie w 
gablotce. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Mi-
syjne Drogi takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogo-
sławien stwa.                                                   

                                                                                                                  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
13.05. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 16, 15-20)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

VII Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie  

   Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i 

głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 

będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzy-

szyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi 

językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie 

będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". Po 

rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i po-

twierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   Naszym zadaniem,  jako chrześcijan, jest głosić Ewangelię. Winniśmy to czy-

nić nieustannie. Nie tylko słowami, ale i czynem oraz naszą postawą. A głosić 

Ewangelię, to znaczy głosić samego Chrystusa. Mówić o Nim jako o najwyż-

szej wartości naszego życia. Na tym polega chrześcijaństwo. Chłopak, który 

zakochał się w dziewczynie, mógłby o niej mówić całymi dniami. Może chwali 

się nią przed kolegami, znajomymi. A chrześcijanin? Niewielu mówi o Chry-

stusie, o swojej miłości do Niego. Popatrzmy na nasze rozmowy w towarzy-

stwie. Czy kiedykolwiek porozmawiałem z kimś gdzieś przy stole, przy kawie 

o Bogu? Czy dałem komuś świadectwo swojej wiary, chociaż mnie o to nie 

pytał? Czy może Bóg jest tematem tabu w moim życiu? A przecież do moich 

zadań jako chrześcijanina należy głosić Ewangelię. Świadkowie Jehowy mają 

odwagę chodzić po domach i głosić fałszywą naukę, a ja, katolik, znający 

prawdę często milczę. Dlaczego tak jest? Często dlatego, że po prostu nie spo-

tkałem jeszcze w swoim życiu żywego Boga. U podstaw chrześcijaństwa, jak 

mówi Benedykt XVI stoi spotkanie z żywym Bogiem. I tym różni się ono od 

innych religii. W chrześcijaństwie Bóg spotyka się z człowiekiem i poprzez to 

spotkanie zmienia go, oczyszcza, przybliża do siebie.  

   Jeśli spotkałem Boga i pokochałem Go, to chociażby rozmowa z kolegami w 

pracy na tematy religijne nie będzie dla mnie wielkim problemem. Nie będę 

wówczas podejmował tej dyskusji tylko czekając, aż zaczną mnie biczować, 

lecz uczynię to z uśmiechem na twarzy i nadzieją w sercu, że może akurat z 

Bożą pomocą ktoś z tych moich znajomych się nawróci, przemyśli swoje życie 

i odnowi swoją relację z Panem.  



  VII Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie Pańskie 13 maja 2018. 
700 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i światło 

Ducha św. dla syna Adama oraz Romka  i Sebastiana. 

900 W rocznicę święceń kapłańskich ks. proboszcza Krystiana, ks. Henryka, ks. Bartłomieja, 

i ks. Mariana. 

1100 Uroczystość I Komunii św. 

1230 Z podziękowaniem za dar życia, powołanie kapłańskie z prośbą o zdrowie, światło Du-

cha Św. i opiekę Matki Kapłanów dla ks. Mariusza Dołęgowskiego. 

1700 Z okazji urodzin Andrzeja Sławińskiego, syna Patryka, wnuków Tomka i Antosia z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej, św. 

Antoniego oraz zdrowie. 

Poniedziałek  14 maja 2018. 

700 Za Parafian. 

800 Za pośrednictwem MB Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o wytrwałość w dobrym 

dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1800 Za † rodziców Łucję i Eryka Kercel, Elżbietę i Eryka Alszer, za † siostrę Krystynę, braci 

Krzysztofa,  Mariana i Jerzego, dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek 15 maja 2018. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców, oraz za † Zofię Łamik jako 

pamiątka urodzin i imienin. 

800 Z okazji urodzin Małgorzaty Strąg z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-

sze Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. 

1800 1. Za śp. mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę imienin. 
2. Za †† Emilię i Alojzego Wilczków, Antoniego i Irenę Wilczków, Gertrudę, Jana, Paw-

ła, Jerzego, Henryka i Józefa Kozubów, Marię i Ludwika Szejnowskich oraz wszystkich  

†† z rodzin Wilczek i Piec. 

Środa 16 maja 2018. 

700 Za † Ernesta Leduchowskiego - od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

800 1. Za †† teściów Tadeusza i Zofię Packów, szwagierkę Zofię i męża Adama. 
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań; - Za Monikę Dulek o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wsta-

wiennictwo świętych w szczególności św. Antoniego Padewskiego, św. Moniki i św. 

Łukasza z okazji urodzin; -  Za † Tomasza Błaszczykowskiego od lokatorów z Pl. Matej-

ki 2; - O szybki powrót do zdrowia dla męża Józefa; - O łaskę uzdrowienia dla Izbeli 

Madej. 

Czwartek 17  maja 2018. 
700 1. Za † Waldemara Zychlę - od koleżanki Danusi z rodziny Betków. 

2. Za †† męża Tadeusza Marcinkowskiego, †† Annę i Ignacego Biernaczyków i brata 

Zdzisława. 

800 Z okazji 25 r. ślubu Anieli i Mariana Kołodziejczyków z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz po-

trzebne zdrowie. TE DEUM 

1700 Za † Władysława Goncerza w 20 r. śmierci. 

Objawienie w Fatimie -13 maja 1917 roku 
 W momencie, gdy uwaga trójki wizjonerów została przyciągnięta przez podwójny 

blask, podobny do błyskawic, bawili się w Cova da Iria. Później zobaczyli oni Matkę 

Boską na zielonym dębie. Była to, zgodnie z opisem siostry Łucji, Pani ubrana na biało, 

bardziej błyszcząca niż słońce, promieniejąca światłem czystszym i intensywniejszym od 

kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi. Jej nieopisa-

nie piękna twarz nie była ani smutna, ani radosna, lecz poważna i malował się na niej 

wyraz łagodnego napomnienia.  

„Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia, ostrzega ludzkość, aby nie stawała po stronie 

smoka, który «ogonem zmiata trzecią część gwiazd niebieskich i rzuca je na zie-

mię» (por. Ap 12, 4). Ostatecznym celem człowieka jest niebo, jego prawdziwy dom, 

gdzie Ojciec niebieski oczekuje wszystkich z miłosierną miłością. Bóg nie chce, aby kto-

kolwiek zaginął; dlatego dwa tysiące lat temu posłał na ziemię swojego Syna, aby 

«szukał i zbawił to, co zginęło» (por. Łk 19, 10). On zbawił nas przez swoją śmierć na 

krzyżu. Niech nikt nie udaremnia tego krzyża! Jezus umarł i zmartwychwstał, aby być 

«pierworodnym między wielu braćmi» (Rz 8, 29). Powodowana macierzyńską troską, 

Najświętsza Panna przybyła tutaj, do Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, by «nie znieważali 

więcej Boga, naszego Pana, który dosyć już został znieważony». Przemawia, bo jako 

Matka boleje, kiedy zagrożony jest los Jej dzieci. Dlatego wzywa pastuszków: «Módlcie 

się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do pie-

kła, bo nikt nie modli się za nie ani nie umartwia». (Św. Jan Paweł II, 13.05.2000 Fati-

ma) 

Piątek 18 maja 2018. 
700 Za dzieci nienarodzone. 

800 1. Za † Piotra Kłoska o radość życia wiecznego. 
2. Do Opatrzności Bożej i św. Antoniego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 

dalszą opiekę dla Tani Kępy z ok. 50 r. urodzin.                                 TEDEUM 

1800 Za †† Reginę i Henryka Morawiec w r. śm.  †† z rodzin Morawiec, Szołtysek i Nowak. 

  Sobota 19 maja 2018. 
700 Za † brata Władysława, Edwarda Kałmuk, bratową Reginę w 1 r. śm. od siostry Heleny. 

800 Do Bożej Opatrzności z okazji kolejnej rocznicy urodzin Natalii z podziękowaniem za 

dar życia i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej, św. 

Rity i św. Antoniego na dalsze lata życia. 

1800 O radość wieczną w niebie za śp. Gizelę Przybytek w 5 r. śmierci. 

  Niedziela ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  20 maja 2018. 
700 Za †† rodziców Franciszkę  i Tomasza , rodzeństwo Jadwigę, Józefa, Alfonsa i Edmunda, 

bratową Jadwigę i Rosę , szwagra Józefa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

900 Za †† Mariannę i Pawła, Piotra Woszczek,  †† Eleonorę i Kazimierza, Stefana Chmie-

stów. 

1100 ROCZNICA I KOMUNII ŚW. 

1230 Za † Helenę Gąsiorek w 1. rocznicę śmierci. 

1700 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 81 r. urodzin 

Zdzisława Kowalczyka z prośbą o Boże błog., opiekę MB i św. Antoniego dla solenizan-

ta i całej rodziny. 


