
Ogłoszenia Parafialne  10.05.2020 r. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w 
wojewo dztwie ś ląśkim i w archidiecezji katowickiej, obowiązują nadal 
dotychczaśowe akty prawne Metropolity Katowickiego związane z 
ogłośzeniem śtanu epidemicznego i odnośzące śię do śprawowania 
pośługi duśzpaśterśkiej i liturgicznej, ze śzczego lnym uwzględnieniem 
wśkazan  zaktualizowanych w najnowśzym zarządzeniu – dośtępne jeśt w 
gablotce i na śtronie internetowej parafii. Najwaz niejsza zmiana to 
możliwość posługiwania dorosłych podczas  liturgii. 

 
Msza Święta w intencji jubilatów będzie śprawowana w 

Katedrze Chryśtuśa Kro la 24 maja 2020 r., o godz. 1200, jednak bez 
udziału małz onko w. Zapraśzamy do udziału w tej Mśzy Ś więtej za 
poś rednictwem radia eM oraz tranśmiśji internetowej z Katedry. 

Na wśpo lne ś więtowanie w Katedrze zapraśzamy w przyśzłym roku 
23 maja 2021 r., o godz. 1200 do Katowickiej Archikatedry. 

 
ZAPRASZAMY NA TRANSMISJE INTERNETOWE Z NASZEJ 

ŚWIĄTYNI: 
 
W TYGODNIU: 
- CODZIENNIE MSZA ŚW.  O godz. 800 (YouTube) 
- NABOŻEŃSTWO MAJOWE z Różańcem  godz. 2015 (Facebook) 
 
W NIEDZIELE:  
do czaśu uśtania ograniczen  iloś ci ośo b mogących ucześtniczyc  na mśzach ś w.  
- WSZYSTKIE NIEDZIELNE MSZE ŚW. 700, 900 1100, 1230, 1700 
(YouTube) 
  
 Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naśzej parafii. 

Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę śkładaną na parafialne konto. Dzięki Waśzej 
dobroci parafia moz e funkcjonowac  i opłacac  konieczne rachunki.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jeśt Gość Niedzielny, jeśt 
Mały Gość; jeśt także naśz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

 
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bóg 

błogośławi.  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
10.05.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 

wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę 
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście 
i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». 

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak 
więc możemy znać drogę?» 

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». 

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». 
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze 

Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc 
mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To 
Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze 
względu na same dzieła! 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie 
także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych 
uczyni, bo Ja idę do Ojca». J 10, 1-10  

 
 
 
 

ZAPRASZAMY NA TRANSMISJE NA INTERNETOWE  
 
CODZIENNIE MSZA ŚW.  O GODZ. 8.00 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE z Różańcem   GODZ. 2015 
W NIEDZIELE: 
DO CZASU USTANIA OGRANICZEŃ ILOŚCI OSÓB MOGĄCYCH 
UCZESTNICZYĆ NA MSZACH ŚW.  
WSZYSTKIE NIEDZIELNE MSZE ŚW.  
(700, 900 1100, 1230, 1700)  
NA PARAFIALNYM KANALE YOUTUBE  



Niedziela 10 maja 2020. 

700
 Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego Kaniów, brata Jerzego, syna Jarosława 

Marszałka, teściów Marię i Józefa Marszałków oraz †† z rodzin Ceglarek, 
Weinert, Jurczyk i Amkreutz. 

900
 Z okazji 80 urodzin Marianny Wiewióry jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki, jej męża Eugeniusza i całej rodziny. TE DEUM 

1100
 W intencji kapłanów naszej parafii z ok. rocznicy święceń kapłańskich - ks. 

seniora Mariana, ks. proboszcza Krystiana, ks. Piotra i ks. Tadeusza. 

1230
 Za †† Zofię Łamik jako pamiątka urodzin i męża Romana. 

1700
 Z okazji kolejnych urodzin Andrzeja Sławińskiego jako podziękowanie za 

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

Poniedziałek 11 maja 2020. 
700

 O zdrowie dla Urszuli Olszowskiej. 

800
 O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Maryli Jarząbek oraz za † Grzegorza. 

1800
 Za † męża Henryka Rabiegę jako pamiątka urodzin. 

Wtorek 12 maja 2020. 
700

  Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Z okazji 70 urodzin Antoniego Damaszka jako podziękowanie za dar życia z 

prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla 
solenizanta i jego rodziny. 

1800
 Z podziękowaniem za dar życia i kapłaństwa z prośbą o opiekę Matki 

kapłanów, światło Ducha Świętego, życzliwość ludzką i zdrowie dla ks. 
Mariusza Dołęgowskiego. 

Środa 13 maja 2020. 
700

 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o 
wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

800
 W intencji Natalii Lipki w kolejną rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar 

życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. 
Antoniego i św. Rity dla solenizantki i całej rodziny. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieust. Pomocy; 

- Za † Henryka Kiełbasę - od lokatorów z ul. Kopernika 8; 
- Za † Tadeusza Olszańskiego w 5 rocznicę śmierci; 
- Za †† Jadwigę Kamińską Nawrat w 26 r. śmierci oraz jej męża Jerzego. 

Czwartek 14 maja 2020. 
700

 Za parafian. 

800
 Z okazji urodzin Krystyny Jankowskiej jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity dla 
solenizantki i córek z rodzinami. 

1700
 1. Za †† Piotra Wawrzyniaka, Stanisława Gruchalskiego, dziadków 

i krewnych z obu stron. 
2. Za †† Jana Kulaka w 16 r. śmierci i Edmunda Kulaka w 12 r. śmierci. 

OBJAWIENIA FATIMSKIE 
W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de 
Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, 
dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, 
należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce na 
małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, 
nazywanym Cova da Iria, i znajdującym się dwa i pół 
kilometra od Fatimy. Matka Boża ukazała się im na krzewie, 
będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad 
metr wysokości.     

 Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej 
Pani Aniołów, Potężna Niebios Królowo, Matko Boża i Matko nasza Fatimska; 

Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę, abyś starła głowę szatana, i osłaniała 
swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. Ciebie Syn Twój a Pan 
Nasz Jezus Chrystus dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę, Ty zaś, Pełna 

Ducha Świętego, uzdrawiasz nas lekarstwem pokuty i orężem modlitwy różańcowej 
umacniasz do walki z mocami ciemności. Prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom 

anielskim, aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając je 
wszędzie, strąciły na dno piekła. Święci Archaniołowie i Aniołowie,  

brońcie nas i strzeżcie nas. Amen 

Piątek 15 maja 2020. 
700

 Za † Zofię Cyganik na pamiątkę imienin. 

800
 Za † mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę imienin. 

1800
 W intencji Małgorzaty Strąk z okazji 85 urodzin jako podziękowanie za 

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

 Sobota 16 maja 2020. 
700

 Za parafian. 

800
 Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza i 

Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za Monikę Dullek o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 

wstawiennictwo świętych w szczególności zaś św. Antoniego Padewskiego, 
św. Moniki i św. Łukasza z okazji urodzin. 

Niedziela 17 maja 2020. 
700

 Za †† Mariannę i Pawła Woszczków oraz Eleonorę i Kazimierza Chmiestów. 

900
 Za †† ojca Mariana Janika, braci Stanisława i Henryka, szwagierkę Irenę, 

bratanka Grzegorza oraz dziadków Siennickich i Janików. 

1100
 Za † Helenę Kosok jako pamiątka urodzin. 

1230
 Do Opatrzności Bożej w intencji Bronisławy i Zdzisława Kowalczyków z 

okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity dla 
solenizantów i całej rodziny. 

1700
 Za  †† teściów oraz szwagierki Zofię i Jadwigę. 


