
Ogłoszenia Parafialne 28.07.2019r. 

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego.  
 

Zapraszamy dziś o godz. 1630 na niedzielne nieszpory .  
 

W czwartek rozpoczyna się miesiąc sierpień. Dla chcących 
podjąc  się dzieła abstynencji od alkoholu przy bocznym ołtarzu 
została wyłoz ona księga trzez wos ci.   

 

W piątek 2 sierpnia przypada odpust Porcjunkuli. Tego dnia 
kaz dy moz e uzyskac  odpust zupełny za nawiedzenie kos cioła 
parafialnego i odmo wienie modlitw: Ojcze nasz, Zdrowas  Maryjo, 
Wierzę z Boga oraz pozostając w wolności od grzechu ciężkiego. 

 

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota nowego 
miesiąca, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania. 

 

Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy 
w sobotę 17 sierpnia. 

 

Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 18 
sierpnia. Z naszej wspo lnoty wyruszymy jak zawsze pieszo, a dla 
parafianek, kto rym siły i wiek juz  na to nie pozwalają zorganizujemy 
przejazd autokarem. Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się 
w kancelarii. Koszt – 10 zł. Pojawiła się inicjatywa zorganizowania 
grypy rowerowej – wyjazd o godz. 700. Zapisy w kancelarii.   

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby naszej 
s wiątyni. Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny UŚ . 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , są 
Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

 

Pozwólcie proszę na odrobinę prywaty: 
Pragnę wyrazic  serdeczne podziękowanie za okazaną mi 

z yczliwos c , za modlitwę, za złoz one z yczenia, za Waszą obecnos c  na 
Mszy jubileuszowej w mojej intencji, za okazane dobro, za kaz dą 
i kaz dego z Was! 

 

Ponieważ w miniony czwartek przypadało wspomnienie św. 
Krzysztofa – patrona kierowco w, dzis  po Mszach s w. udzielamy 
specjalnego błogosławien stwa kierowcom oraz ich pojazdom. 

Głos świętego Antoniego 
28.07. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 11, 1-13) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVII Niedziela Zwykła   

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, 
rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak 
i Jan nauczył swoich uczniów».  

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, 
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego 
chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze 
grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie 
dopuść, byśmy ulegli pokusie».  

Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do 
niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój 
przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz 
tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już 
zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. 
Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest 
jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile 
potrzebuje.  

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto 
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. 
Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, 
czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».  Oto Słowo Pańskie 

 Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za okazaną 
mi życzliwość, za modlitwę, za złożone życzenia, za Waszą 
obecność na Mszy jubileuszowej w mojej intencji, za 
okazane dobro, za każdą i każdego z Was! 
        
       Wasz proboszcz. 



  NIEDZIELA 28 lipca 2019. 

700
 Za †† Tadeusza, Genowefę, Tadeusza Ciułów oraz Józefa i Eleonorę 

Górków. 

900
 Za † Martę Sidowską w 30. dzień po śmierci. 

1100
 Za †† rodziców Rafanowicz, Koller, †† z rodzin Marszałków i Lisoniów. 

1230
 CHRZTY: Barbara Skupin, Tymoteusz Komander, Borys Langhammer. 

1700
 W intencji Ingi Kaczmarczyk z okazji 85. urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego. TE DEUM 

Poniedziałek  29 lipca 2019. 

700
 Za parafian. 

1800
 Za †† Jadwigę i Alberta Mały. 

Wtorek 30 lipca 2019. 

700
 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800
 Za †† szwagierki Zofię i Jadwigę. 

Środa 31 lipca 2019. 

700
 Za † Zbigniewa Zuchowskiego. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Za † Zenona Sztuckiego; 
- Za † Zofię Gmerek - od córki Gabrysi z synami i wnukiem. 

Czwartek 1 sierpnia 2019. 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących 

się do kapłaństwa. 

1700
 Za † Holgera Schöna. 

Piątek 2 sierpnia 2019. 

700
 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

oraz za rodziny naszej parafii. 

1800
 Za † Franciszkę Dziadek, †† z rodziny Dziadek, Kaduk, Lubos, Czempiel, 

Przybytek, †† Marię Banaś, Stefanię Baluś oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota 3 sierpnia 2019. 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i za †† 

członków Żywego Różańca. 

1800
 Za †† męża Zdzisława, rodziców, teściów i rodzeństwo. 

 Każdy pierwszy czwartek miesiąca 
jest przypomnieniem tego, co świętujemy w 
Wielki Czwartek. Teologia liturgii przychodzi nam 
tutaj z pomocą i określa owo przypominanie jako 
anamnezę (gr. anamnesis – przypominać, czynić 
pamiątkę). 

 Słowo być może wydaje się trudne, ale 
chodzi tutaj o to, że za każdym razem, kiedy w 
liturgii coś wspominamy, to jednocześnie dana 
prawda lub konkretne wydarzenie uobecnia się 

między nami. Tym samym zbawcze dzieło Chrystusa jest kontynuowane w 
każdym miejscu i czasie. Sam Jezus daje nam wskazanie, mówiąc: „To 
czyńcie na moją pamiątkę (gr. anamnesin)!”. W czwartek, poprzez 
anamnezę, uczestniczymy w Ostatniej Wieczerzy i z Jezusem wchodzimy na 
drogę Jego Męki. Na pierwszy plan wysuwają się tu dwa ważne wydarzenia: 
ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. 

 Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem Eucharystii, a w związku z 
tym jest przede wszystkim czasem dziękczynienia. Dziękujemy w nim za 
największy z cudów, ale także za Kościół i to wszystko, co przyczynia się do 
naszego zbawienia. 

 

Porcjunkula (łac. mała cząsteczka), − kaplica pod wezwaniem 
Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII 
wieku otrzymał w darze od benedyktynów i odbudował 
własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 km od Asyżu, rodzinnej 
miejscowości świętego. Na podarowanym terenie powstały 
szałasy pierwszych naśladowców św. Franciszka. Kościółek stał 
się po śmierci świętego Franciszka miejscem jego kultu. Dzisiaj 
znajduje się wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej.  

NIEDZIELA 4 sierpnia 2019. 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 

oraz o rozwój wspólnoty. 

900
 W intencji Doris Nowak z okazji 50. rocznicy urodzin. 

1100
 Za †† rodziców Krystynę i Maksymiliana Müllerów w kolejne rocznice 

śmierci oraz krewnych z obu stron. 

1230
 Za † męża Edwarda Ptaka w 1. rocznicę śmierci, siostrę Reginę Ptak w 19. 

rocznicę śmierci. 

1700
 Z okazji 1. rocznicy urodzin Adasia Szkuta oraz 29. rocznicy ślubu Barbary i 

Piotra Krzemińskich. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Bo%C5%BCej_Anielskiej_w_Asy%C5%BCu

