W DUŻUM SKRÓCIE O WYDZIALE TEOLOGICZNYM
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
Wydział powstał w listopadzie 2000. Rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Sławek w marcu 1999 roku
podpisał porozumienie z abp. Metropolitą Katowickim dr. Damianem
Zimoniem. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dekretem
z dnia 9 sierpnia 2000 roku, na mocy władzy powierzonej przez
papieża Jana Pawła II, erygowała kanonicznie Kościelny Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego[1].
Prace nad projektem siedziby Wydziału rozpoczęto pod koniec 1999.
Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2002. Ważną datą
w działaniach budowlanych jest 17 kwietnia 2003, kiedy abp Damian
Zimoń wraz z Rektorem UŚ prof. Januszem Janeczkiem wmurował
kamień węgielny.
Od 27 maja 2002 Wydział Teologiczny ma prawo do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W 2009 wydział
otrzymał prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Profil kształcenia:
Na Wydziale są prowadzone jednolite, magisterskie studia stacjonarne
z nauki o rodzinie oraz teologii o specjalnościach:
ogólnej – skierowanej do przyszłych teologów i pragnących pracować
naukowo,
nauczycielskiej – do przyszłych katechetów,
pastoralnej – dla kleryków seminarium duchownego.
Studia niestacjonarne:
teologia nauczycielska
Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej,
Studia Podyplomowe Wprowadzenie w Teologię,
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości,
Podyplomowe Studia Rodziny i Mediacji Sądowej.
Studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne
Studia III stopnia (doktoranckie)

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

07.08.2022 r. /do użytku wewnętrznego/

Rok liturgiczny: C

XIX Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać
wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy,
które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie
dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce
wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy
bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty
weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.
Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a
obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie
przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też
bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy
też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym,
którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we
właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy,
zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad
całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój
pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść,
pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu
miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie
uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie
poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę.
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele
powierzono, tym więcej od niego żądać będą».
Łk 12, 35-40

08/08/2022 Poniedziałek

700 Za †† rodziców Helenę i Jerzego Łokieć, braci, siostrę, Alojzego Biskupka,
rodziców i siostrę, †† z rodziny Łokieć, Pająk, Kopeć oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
1800 W intencji Janiny z okazji urodzin.
00

09/08/2022 Wtorek

7
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
1800 Za † syna Adama Gubasa w 11. rocznicę śmierci.

10/08/2022 Środa

700 Za † Krzysztofa Lewandowskiego - od rodziny Sytniewskich.
1800 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
próśb i podziękowań oraz za zmarłych:
- Za † Stanisława Madeja od kuzynek Barbary Wróbel i Jadwigi Zmilczak
z Czańca;
- Za † Ewę Ochońską i †† lokatorów z ul. Różanej 4;
- Za † brata Józefa Stachela od brata Wiesława z rodziną;
- Za † babcię Agnieszkę Witczak, †† z rodziny Witczak i Piwko;
- Za † Elżbietę Zenowską w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron
oraz †† z rodzin Smolorz i Zenowski.

11/08/2022 Czwartek

700 Za † Tadeusza Decowskiego - od Wandy Kudzia z Grzechyni.
1700 W intencji Andrzeja Skrzypka z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo dla
niego i jego rodziny.

Ogłoszenia Parafialne

07.08.2022 r.

W sobotę 13 dzień sierpnia, zapraszamy czcicieli Matki Bożej
Fatimskiej na nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła po
Mszy św. wieczornej.
Przypominamy, że miesiącach lipcu i sierpniu nie sprawujemy
mszy św. o godz. 800 w tygodniu.
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego. Za tydzien kolekta przeznaczona na biezące
potrzeby naszej swiątyni.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny,
jest Mały Goś ć; są Miśyjne Drogi, jest takze nasz biuletyn informacyjny
Głoś Św. Antoniego.
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela
swego błogosławienstwa.

12/08/2022 Piątek

700 Za †† mamę Felicję Knopik w 14. rocznicę śmierci oraz ojca Pawła.
1800 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

13/08/2022 Sobota

700 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą
o wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych.
00
18 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego i Joannę Pustelników, Marię Krannich,
Helenę i Huberta Wiechowskich, Weronikę i Stanisława Zajaców, Klarę i
Gerarda Pampuchów, †† z rodzin Filuś, Pustelnik i Kraczla.

14/08/2022 XX Niedziela Zwykła
00

7

900
1100
1230
1700

Za †† Elisabeth i Rudolfa Szafranków, Hildę Beszoner, Helenę Dzięba,
Helenę i Alberta Mały oraz Helenę Kapler.
Za † syna Adama Dyrczonia w 1. rocznicę śmierci.
Za † męża Józefa Mandzika jako pamiątka urodzin.
W intencji Ewy i Jana Mrowców jako podziękowanie za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego
dla jubilatów i całej rodziny. Te Deum
Za † Irenę Andrzejewską jako pamiątka urodzin.

Gmaćh Wydziału Teologićznego Uniwerśytetu Śląśkiego w Katowićaćh

