
Ogłoszenia Parafialne 18.08.2019 r. 

Dziś odbywa się stanowa 
pielgrzymka kobiet do Piekar 
Ś ląskich. Z naszej wspo lnoty pątniczki 
wyruszyły pieszo oraz autokarem. 
Powrotu pieszej grupy spodziewamy się 
około godz. 1800. 
 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne 
dzis  o 1630. 
 

We czwartek 22 sierpnia zapraszamy 
na Wieczó r ś w. Rity Rozpoczniemy go 
Mszą s w. o godz. 1800, potem 
naboz en stwo z oddaniem czci 

relikwiom s w. Rity. Nie będzie Mszy s w. o godz. 1700. 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Chorzowian na 
wspólną Mszę św. o godz. 1100 przed obrazem Jasnogórskim 
w Częstochowie 29 sierpnia. Po Mszy św. Droga Krzyżowa na 
wałach. Zapisy na autokar w kancelarii parafii s w. Jadwigi.  Koszt 
30 zł. Osoby zapisane i chętnych do udziału w Pieszej 
Chorzowskiej Pielgrzymce na Jasną Go rę zapraszamy na 
spotkanie organizacyjne w Czwartek 22 sierpnia o godz. 1900 
w salkach parafii s w. Jadwigi.  

 

Są jeszcze miejsca na organizowaną przez naszą 
parafię pielgrzymkę parafialną do Gietrzwałdu i Sokółki. 

Pielgrzymkę planujemy od 7 do 10 paz dziernika koszt ok. 
500 zł Zainteresowanych prosimy o w miarę szybki  kontakt z 
kancelarią parafialną. Śerdecznie zapraszamy.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pokrycie 
biez ących rachunko w parafii. Za tydzien  kolekta ro wniez  na 
potrzeby parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

 

Wszystkim, którzy przeżywają 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.  

Głos świętego Antoniego 
18.08.2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 12,49-53)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już 
zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.  
 Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam 
wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jed-
nym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec 
przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka prze-
ciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej». 
  Oto Słowo Pańskie. 

W tym tygodniu pzrypada: 

 

- poniedziałek wspom, dow. św. Jana Eudesa; 
- wtorek   wspom.  św. Bernarda;   
- środa -    wspom. Św. Piusa X; 
- czwartek    wspom. NMP Królowej; 
- piątek     wspom. Św. Róży z Limy;  
- sobota    święto św. Bartłomieja. 

 

Czwartek 22 dzień sierpnia  
godz. 1800.   

 

 Pozdrawiam cię święta Rito, 
napełniona miłością i pokojem, przykładzie 
każdej wszelkiej cnoty, wierna uczennico 
Chrystusa.  

 Pomóż nam, patronko rodziny 
i przebaczenia, uwierzyć, że dla Boga 
wszystko jest możliwe i wspomagaj nas w 
każdej potrzebie. Amen.  



  NIEDZIELA 18 sierpnia 2019. 
700

 W kolejną rocznicę śmierci mamy Heleny Skawińskiej, męża Stefana i †† z 
rodziny. 

900
 Za parafian. 

1100
 W intencji p. Stefana Cebulskiego z ok. imienin, w 90 tym roku życia w 

intencjach dziękczynno-błagalnych, o moc pełnienia woli Bożej. 

1230
 Za † Eugenię Stefańską w 30 dni po śmierci. 

1700
 Za ††  Rudolfa Horaka w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Eleonorę oraz 

rodziców z obu stron. 

Poniedziałek  19 sierpnia 2019. 
700

   

1800
 Za Bolesława Dullka o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

wstawiennictwo świętych w szczególności zaś św. Antoniego Padewskiego i 
św. Cecylii z okazji imienin. 

Wtorek 20 sierpnia 2019. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800
 Za †† męża Mariana w kolejną rocznicę śmierci, rodziców: Jana i Józefę, 

brata Piotra z żoną Haliną i teściów. 

Środa 21 sierpnia 2019. 
700

 Za † Łucję Skop. 

1800
 Msza św. zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań; 
- Za † Zofię Gmerek w 30 dzień po śmierci. 

Czwartek 22 sierpnia 2019. 
700

 Za † Hildę Sznapkę z mężem i za † Martę Reikowską z męże. 

1800
 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

Piątek 23 sierpnia 2019. 
700

 Za † Tadeusza Zwadło. 

1800
 Za †† rodziców Otylię i Franciszka Bogaleckich, Ernę i Jana Salwiczków 

oraz †† krewnych. 

Sobota 24 sierpnia 2019. 
700

 Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza 
i Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1300
 Ślub: Celina Flakus – Sebastian Wilk. 

1800
 Do Opatrzności Bożej w intencji Bogumiły z okazji 75 rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla solenizantki i całej 
rodziny. TE DEUM. 

 Od wieków Ślązacy przychodzą do 
Maryi ze swoją codziennością. Proszą i dziękują 
za łaski, nierzadko także za dokonane za Jej 
wstawiennictwem cuda. 
 Zapewniają w ten sposób o swojej 
wierności i słowa dotrzymują, gromadząc się co 
wtorek na nieustającej nowennie do MB 
Piekarskiej oraz na wielu innych nabożeństwach, 
które szczelnie wypełniają codzienne 
funkcjonowanie sanktuarium.  
 Widać to szczególnie podczas pielgrzymek 
stanowych: mężczyzn w ostatnią niedzielę maja i 
kobiet w sierpniu, w niedzielę po Wniebowzięciu 
NMP. Mówi się, że tysiące pielgrzymów 
zdążających do sanktuarium Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, to znak 
Kościoła żywego, wciąż tętniącego pragnieniem 
głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu na 
wszystkich krańcach ziemi. W te dni Śląsk 
zamiera i w ciszy wsłuchuje się w głos płynący z 
Piekar Śląskich – duchowej stolicy Górnego 

Z Litanii do 
Matki Bożej 

Piekarskiej: 

Piekarska Pani - cudami słynąca,  módl się za nami 
Piekarska Pani - oparcie ludu śląskiego,  
Piekarska Pani - chroniąca niedzielę Bożą i naszą, 
Piekarska Pani - umacniająca trwałość naszych rodzin,  
Opiekunko inwalidów,  
Opiekunko więźniów, 
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, 
Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i 
wszystkich wiernych,  prosimy Cię Matko 
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,  
Weź w opiekę nas i nasze rodziny,  
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego (…) 

NIEDZIELA 25 sierpnia 2019. 
700

 Za †† rodziców Stanisława i Janinę Bzurów, Jana i Józefę Krawczyków, siostry i 
szwagrów Janinę, Bronisława Bazanów, Genowefę, Józefa Augustynioków, 
Stanisława i Stanisławę Klubów, braci Szczepana i Antoniego. 

900
 Za parafian. 

1100
 W int. Michała Strzałkowskiego z ok. 18. urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej i dary Ducha 
Św., oraz za † babcię Bogumiłę Strzałkowską w 1. rocznicę śmierci. 

1230
 CHRZTY: Dawid Kowalczyk, Oliwier  Pałczyński, Rober t Śmietana, Dominik 

Nicieja. 

1700
 Za †† rodziców, dziadków i pokrewieństwo. 


