
Ogłoszenia Parafialne 27.05.2018r. 

Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy się okres spowiedzi    

i Komunii św. Wielkanocnej.  

Dziś odbywa się stanowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar. 

Z naszej parafii piesza grupa z ks. Bartłomiejem wyruszyła o godz. 600 

z kościoła, pielgrzymów przywitamy ok. godz. 1815.  

Jutro o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.  

W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Bożego Ciała. Podobnie 

jak ubiegłych latach uroczystą procesję przeżyjemy razem z parafią św. Jadwi-

gi. Rozpoczniemy w naszym kościele po Mszy św. o godz. 800 i przejdziemy 

ulicami naszej parafii Chopina, Krzywą, Różaną, Kilińskiego, Starego Zdroju. 

Następnie ulicami parafii św. Jadwigi – Zjednoczenia i Wolności dojdziemy do 

kościoła św. Jadwigi. Nasza parafia buduje dwa ołtarze, pierwszy (członkowie 

Odnowy W Duchu Św. oraz młodzież oazowa, ministranci i Dzieci Maryi,) przy 

skrzyżowaniu ulic Krzywej i Krasickiego, drugi Akcja Katolicka przed wej-

ściem do Ekonomika.  

Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy, zapraszam dzieci sypiące 

kwiaty, dzieci I Komunijne i te które świętują pierwszą rocznicę. Zachęcam do 

udekorowania naszych okien, nie tylko na trasie procesji.   

Msze św. w Boże Ciało w naszej parafii o godz. 700, 800, 1100, 1230, 1700. Po 

południu nie będzie nabożeństwa majowego. 

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i I Sobota nowego miesią-

ca. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do środy, a od piątku na nabożeń-

stwa czerwcowe. 

Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w piątek na mszę św.           

o godz. 1800, oraz na spotkanie i próbę przed bierzmowaniem.  

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania do naszego 

Rodzinnego Festynu u Antonika, który przeżywać będziemy w uroczystość 

naszego Parafialnego Odpustu - 17 czerwca. Dziękujemy za wsparcie modlitew-

ne i finansowe – jak co roku przygotowane będą nagrody, upominki. Dary oraz 

ofiary na ten cel można składać w kancelarii lub bezpośrednio na parafialne 

konto, z dopiskiem festyn. 

Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby naszej świątyni. Za tydzień ko-

lekta na archidiecezję, a w Boże Ciało na działalność charytatywną naszej para-

fii. Bóg Zapłać za każdy dar.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy 

numer Małego Gościa; są Misyjne Drogi także nasz biuletyn informacyjny Głos 

Św. Antoniego. Do „Antonika” dołączony został kolejny numer biuletynu litur-

gicznego „Żyć Mszą św.”. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego bło-

gosławieństwa.     

                                                                        

                                                                                   Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
27.05. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mt 28, 16-20)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 Niedziela - Uroczystość Trójcy Świętej  

   Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 

podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w 

niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 

co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń-

czenia świata". Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   Św. Augustyn rozpoczyna swe „Wyznania” od próby wyrażenia, kim jest dla 

niego Bóg. W Uroczystość Trójcy Świętej warto w oparciu o słowa biskupa 

Hippony dostrzec w Bogu niewypowiedzianą tajemnicę.  

   „Czymże więc jesteś, Boże mój? Tylko do Ciebie wołam, Pana Boga! Bo 

któż jest Bogiem oprócz Pana? Jakiż jest Bóg oprócz Boga naszego?  

   O, najwyższy, najlepszy, najmożniejszy, bezgranicznie wszechmocny, naj-

bardziej miłosierny i najsprawiedliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, 

najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze istniejący, a niepojęty! Niezmienny je-

steś, a przemieniasz wszystko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko odna-

wiasz, a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze 

działasz, zawsze trwasz w spoczynku, gromadzisz, a niczego nie potrzebujesz. 

Podtrzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko stwarzasz, karmisz, prowa-

dzisz ku doskonałości. Szukasz, a niczego Ci nie brakuje.  

   Kochasz, a nie spalasz się; troszczysz się, a nie lękasz; żałujesz, a nie bole-

jesz; gniewasz się, a spokojny jesteś; dzieła zmieniasz, a nie zmieniasz zamy-

słu; przygarniasz, co napotkasz, chociaż nigdy tego nie utraciłeś. Nigdy nie je-

steś ubogi, a radujesz się zyskiem. Nigdy się nie łakomisz, a żądasz pomnoże-

nia tego, co dałeś. Daje się Tobie ponad obowiązek, abyś Ty był dłużnikiem — 

a któż z nas ma cokolwiek, co nie byłoby Twoje? Oddajesz długi, nic winien 

nie będąc. Długi darowujesz, nic nie tracąc.  

   Cóż ja tu mówię, Boże mój, życie, słodyczy mego życia święta! I cóż właści-

wie mówią ci wszyscy, którzy o Tobie mówić usiłują! Lecz biada, jeśli się 

o Tobie milczy! Choćby najwięcej wtedy mówił człowiek, niemową jest”.  



  Niedziela Uroczystość Trójcy Świętej 27 maja 2018. 

700 
Z ok. 45 rocz. ślubu Danuty i Henryka Blaszków oraz 70 r. ur. Danuty z podz. za otrzy-

mane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla jubilatów i całej rodziny.  TE DEUM 

900 
Za †† Marię Niestolik, Andrzeja i Jana Goik, Elżbietę i Brunona Sladeczek, Danutę, Jó-

zefa i Mariolę Brzęczek, za ††  z rodziny Niestolik. 

1100 
Do opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar 70 lat życia Krystyny Wawrzyczek z 

prośbą o dalszą łaskę zdrowia, Boże błog. dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM 

1230 

1. Chrzty: Alan Bienek, Zuzanna Hulbój, Sara Słomiany, Michel Okseniuk oraz Ro-

czek: Emilia Przybysz. 
2. Z okazji 40. urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błog. opiekę Mat-

ki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii i jej najbliższych.               TE DEUM 

1700 Za † Jolantę Ronikier - Kosiec w rocznicę urodzin i 2 r. śmierci. 

Poniedziałek  28 maja 2018. 
700 Za †† Romana Soswę i Kazimierę Kwiecień. 

800 Za † Waldemara Zychlę - od siostry z rodziną. 

1800 Za † Gertrudę Lenart w rocznicę śmierci. 

Wtorek 29 maja 2018. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 
1. Za † Adelajdę Wypchoł - od lokatorów z ul. Kopernika 8. 
2. Za † Mieczysława Kapustę - od chrzestnej Genowefy. 

1800 Za †† rodziców Helenę i Stanisława Klosków oraz za ††  pokr. Kloska i Piekarczyk. 

Środa 30 maja 2018. 

700 Za † męża Augustyna w 13 r. śmierci oraz  †† rodzeństwo. 

800 
1. Za † męża Piotra Olkisa jako pamiątka urodzin. oraz za †† rodziców z obu stron. 
2. Za † Irenę Konieczko w 30 dni po śmierci od lokatorów z ul. Karpińskiego 18. 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w int. próśb i podziękowań; - 

Za † Wojciecha Wyderkę w 1 r. śmierci od zony i syna. - Za † męża Tomasza Błaszczy-

kowskiego na pamiątkę 40 urodzin. - O łaskę zdrowia i wytrwałość w chorobie dla mamy 

Krystyny i taty Ryszarda, oraz dla Sylwii i Agaty. - Za † Karin Kowalską w 1 r. śmierci. 

Czwartek  Uroczystość Bożego Ciała  31  maja 2018. 
700 Za † Renatę Gońską w 6 miesięcy po śmierci,  †† rodziców i teściów. 

800 ZA PARAFIAN. 

1100 Za † Włodzimierza Kapczyńskiego - od lokatorów z ul. Astrów 12. 

1230 
W intencji Piotra Onderki z ok. 20 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Św. 

1700 
Za † brata Jerzego Wieczorka w 11 r. śmierci, † żonę Urszulę, rodziców z obu stron, du-

sze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek 1 czerwca 2018. 

700 
1. Ku czci NSP Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 
2. O potrzebne łaski dla rodziny Janiny i Jana Rostkowskich oraz o radość życia wieczne-

go dla †† z obu stron. 

800 
O dary Ducha  Św. i opiekę Matki Bożej dla córki Aleksandry, syna Krzysztofa, wnuków  

Julii i Jakuba. 

1800 
1. Za † Holgera Schöna. 
2. Za † Paulinę Steinke w r. śmierci, jej męża Maksa, za †† rodziców i rodzeństwo. 

  Sobota 2 czerwca 2018. 

700 
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i zmarłych 

członków żywego Różańca oraz za † Weronikę Franecką z Róży nr.7. 

800 
Za †† rodziców Helenę i Józefa Muc, siostrę Elfrydę, braci Jerzego i Henryka, za †† z 

rodziny Zuber. 

1800 
Za † męża Karola Nowaczyk w 3 r. śmierci, za †† rodziców Helenę i Józefa Kusiek oraz 

za ††  teściów. 

  IX Niedziela Zwykła - 3 czerwca 2018. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny 

wspólnoty. 

900 
W intencji Marii z okazji 60 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.            TEDEUM. 

1100 
Z okazji 90 urodzin Alfredy Szlenzok z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o 

Boże błog., opiekę MB i św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny.  TEDEUM 

1230 
Za † męża Zdzisława Seifa w rocznicę śmierci, za †† rodziców z obu stron, brata Jerzego, 

szwagra Zygmunta, wszystkich  †† z bliższej i dalszej rodziny. 

1700 
Za † męża Andrzeja Kucharskiego w rocz. śmierci, z Lucjana, Marię Kucharskich, za † 

ks. Wacława Kucharskiego. 

Ikona Trójcy Świętej Andreja Rublowa 


