
21/08/2022 XXI Niedziela Zwykła 

700
 Za parafian. 

900
 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Vincenta z prośbą 

o zdrowie oraz szczęśliwy przebieg operacji. 

1100
 W intencji Małgorzaty Pańczyk z okazji 30. rocznicy urodzin, a 

także w intencji Łucji z okazji przyjęcia sakramentu Chrztu 
Świętego z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

1230
 Za † Alicję Skrzypczyk w 1. rocznicę śmierci. 

1700
 Za † Ks. Stanisława, rodziców i rodzeństwo Zimniewiczów. 

17 sierpnia. Uroczystość św. Jacka. 
 

Święty Jacek był jednym z ważniejszych 
zakonników w historii Kościoła 
powszechnego. Spełniał pragnienia 
samego św. Dominika. Brał udział w 
kapitułach generalnych i był obecny przy 
omawianiu ważnych planów 
rozwojowych. Sam wyruszył zakładać 
klasztory na Rusi i ziemiach Pruskich. W 
tamtych czasach odnowił działalność 
Kościoła. Od czasów Cyryla i Metodego 
był tym który odnowił wiarę na naszych 
ziemiach.  
Jego prawdziwa historia przeplata się 
dzisiaj z licznymi legendami tworząc 

naprawdę przepiekną biografię! Sam św. Jacek chował się za życia w 
cieniu Pana Boga. Priorytetem dla niego było przemierzanie świata na 
piechotę, bez grosza przy duszy i porywanie ludzi siłą wiary oraz siłą 
głoszonego Słowa.  
Przeglądając legendy o licznych cudach, jakie czynił św. Jacek Odrowąż 
– włącznie ze wskrzeszaniem umarłych i umiejętnością chodzenia po 
wodzie ! – najbardziej przejmuje historia o tym, jak uciekając z Rusi (z 
powodu najazdu Tatarów), zabrał ze sobą Najświętszy. Już miał wybiec 
ze świątyni kiedy Maryja sama się upomniała o ratowanie jej figury.  

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 jednym 
domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec 
przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka 
przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».       

        Łk 12, 49-53  

Głos świętego Antoniego 
14.08.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
Prawda o Wniebowzięciu Matki 
Bożej stanowi dogmat naszej wiary, 

choć formalnie ogłoszony 
stosunkowo niedawno - przez 

papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. 
w konstytucji 

apostolskiej Munificentissimus Deus: 
"...powagą Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, świętych Apostołów 

Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, 
orzekamy i określamy jako dogmat 

objawiony przez Boga: że 
Niepokalana Matka Boga, Maryja 
zawsze Dziewica, po zakończeniu 
ziemskiego życia z duszą i ciałem 

została wzięta do chwały 
iebieskiej"  

Breviarium fidei VI, 105) 



 
Jutro przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny. Tradycyjnie s więcic  będziemy zioła i kwiaty – uczynimy to 
po kaz dej Mszy s w., kto re sprawowane będą według porządku 
niedzielnego. 

 
W środę przypada Uroczystość Św. Jacka głównego patrona 

archidiecezji i metropolii katowickiej. Jest takz e patron szafarzy 
nadzwyczajnych Komunii s w. posługujących w naszej wspo lnocie. Msza 
s w. w ich intencji we wtorek o godz. 1800. Przy tej okazji przypominamy 
o moz liwos ci przyjmowania Komunii s w. przez chorych w ich domach 
w niedziele, włas nie dzięki posłudze szafarzy. 

 
W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka stanowa 

kobiet do Piekar śląskich. Piesza grupa z naszej parafii wyruszy 
o godz. 600, a pątniczki poprowadzi nasz kleryk ks. diakon Michał 
Cebulski. 

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby naszej 

parafii. Jutrzejsza kolekta przeznczona jest na działalnos c  charytatywną 
parafii, a kolekta w przyszłą niedzielę zbierana przez księz y na biez ące 
rachunki parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, 

jest Mały Gos c ; są Misyjne Drogi;  jest takz e nasz biuletyn informacyjny 
Głos Ś w. Antoniego. 

 
Wszystkim, którzy przeżywają urlopy i wakacje życzymy 

dobrego wypoczynku, tym kto rzy pracują potrzebnych łask, a na nowo 
rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g  błogosławi. 

 
 

Ogłoszenia Parafialne 14.08.2022 r. 
15/08/2022 Poniedziałek 

700
 W intencji Ewy i Leszka z okazji 24. rocznicy ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

900
 Za † Ks. Mariana Wandrasza oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1100
 W intencji Janiny Kocel z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

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

1230
 W intencji Jolanty z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar 

życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej dla solenizantki, męża, dzieci i wnuków. Te Deum 

1700
 Za † Szymona Laska jako pamiątka 46 urodzin. 

16/08/2022 Wtorek 

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

1800
 W intencji  szafarzy nadzwyczajnej Komunii Świętej. 

1800
 W int. Józefy Kałmuk z ok. 90. urodzin z podzięk. za dar życia i otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. Te Deum 

17/08/2022 Środa 

700
 Za † brata Józefa Stachela od siostry Elżbiety z mężem. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Tadeusza Decowskiego od Barbary i Piotra Bargielów ze Szwajcarii; 
- Za † Marka Pawlika w 2 rocznicę śmierci; 
- Za † Krzysztofa Lewandowskiego od koleżanek i kolegów Izy z Firmy 
"Żabka"; 
- Za † męża i ojca Kazimierza Barana w kolejną rocznicę śmierci; 
- Za † żonę Emilię Wąs oraz †† z rodziny Wąs i Falkus. 

18/08/2022 Czwartek 

700
 Za †† Helenę, Stefana i Krzysztofa Skawińwskich. 

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

rodziców z obu stron. 

19/08/2022 Piątek 

700
 Za †† męża Mariana, teściów Józefa i Józefę, rodziców Jana i Józefę, brata 

Piotra z żoną Haliną. 

1800
 Za  † Alfreda Adamskiego w 1 r. śmierci od lokatorów z ul. Krasickiego 7. 

20/08/2022 Sobota 

700
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika. oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za †† Andrzeja, Jana Goików, Elżbietę i Brunona Sladeczków, Marię 

Niestolik, Teresę i Emila Boryczków, Danutę, Mariolę i Józefa Brzęczków 
oraz †† z rodzin Goik i Niestolik. 


