
22/05/2022 VI Niedziela Wielkanocna 

700
 Za † Jana Bzurę w 30 dzień po śmierci. 

900
 Za †† rodziców Stefanię i Antoniego, córkę Ilonę, męża Edwarda, 

siostry Zofię i Stanisławę, brata Jana, przyjaciółkę Marię, 
Konstantego Chlebosza, babcie i prababcie, dziadków 
i  pradziadków oraz †† z rodziny Świerczyna, Wilk, Brodziak 
i Misiak. 

1100
 Za † brata Stanisława Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci. 

1230
 W intencji Piotra Baszczaka z okazji 18 urodzin jako podziękowanie 

za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

1700
 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz 

w intencjach czcicieli. 

Obchody liturgiczne tygodnia:  

• poniedziałek - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, prezb. i męcz.,  
        patrona Polski  

• środa - wspom. dow. św. Jana I, pap. i męcz.  

• piątek - wspom. dow. św. Bernardyna ze Sieny, prezb.  

• sobota - Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.  

• niedziela - 6 rocznica wprowadzenia relikwie św. Rity do naszej świątyni 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy 
został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli 
Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie 
samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście 
i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».   
       J 13, 31-33a. 34-35  

Głos świętego Antoniego 
15.05.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Z komentarza na dziś: 
 

Chrystus stając u kresu swojej ziemskiej działalności stwierdza, że sam 
został uwielbiony, a w Nim także Jego Ojciec. Mówił zaś tak dlatego, 
ponieważ miał świadomość wypełnienia wszystkiego, co zostało Mu 
zlecone przez Ojca. Po ostatniej wieczerzy szedł na Mękę, w której miał 
uniżyć samego siebie aż do śmierci krzyżowej, aby po niej doznać 
uwielbienia i otrzymać imię, które jest ponad wszelkie imię. 
Jezus zapowiada swoje przejście do chwały Ojca. Pójdą tam jednak 
również ci, którzy w Niego wierzą, ale nie od razu. Muszą najpierw 
dobrze przejść przez życie ziemskie. Otrzymują przeto wskazania, w jaki 
sposób należy to uczynić: rzeczą istotną jest zachowanie podstawowego 
przykazania o wzajemnej miłości. Ono staje się znakiem 
rozpoznawczym, po którym każdy może poznać prawdziwego ucznia 
Chrystusa. 



16/05/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Jana Bzurę od kolegów z budowy "Zakopianka" Intercor. 

800
 Za † męża Karola Nowaczyka w rocz. śmierci, †† rodziców Helenę i Józefa 

Kusiek, teściów oraz †† z rodziny. 

1800
 Z podziękowaniem Panu Jezusowi za dar Pierwszej Komunii Świętej 

przyjętej w naszym kościele przed 50 laty (14 maja 1972) przez 113 dzieci, z 
prośbą o dalszą opiekę i wzrost wiary dla nich oraz o życie wieczne dla tych 
spośród nich, których Pan Bóg już odwołał z doczesności. 

17/05/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† Aleksandrę i Józefa Domagałów oraz †† z rodziny Pastuszka. 

1800
 W intencji Jakuba Leśniaka z okazji 3 urodzin. 

1800
 W int. Agaty o zdrowie, szczęśliwe rozwiązanie, opiekę i wstawiennictwo 

Matki Bożej i Anioła Stróża oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
18/05/2022 Środa 

700
 W int. Danuty Karolak i Małgorzaty Pietroniec z ok. urodzin jako 

podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

800
 Za † Stanisława Madeja od rodziny Sławińskich. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za dzieci nienarodzone; 
- Za † Jana Adamczyka w 1 rocznicę śmierci; 
- Za † Irenę Sutor od chrześnicy Ewy z Bystrej; 
- Za † Laurę Szuwald. 

19/05/2022 Czwartek 

700
 Za † Jana Bzurę od Iwony Słomian z rodziną. 

800
 Za †† Stefanię i Józefa Szewczaków, dziadków z obu stron oraz brata 

Mariana. 

1700
 Za † Gizelę Przybytek z okazji kolejnej rocznicy śmierci. 

1700
 Za † męża Andrzeja Hoszcza. 

20/05/2022 Piątek 

700
 Za † Józefa Watychowicza w kolejną rocz. śmierci oraz † Eleonorę Kubiczek. 

800
 Za †† rodziców Franciszkę i Tomasza Raków, rodzeństwo Jadwigę i Józefa, 

Alfonsa, Edmunda, szwagierki Rosę i Jadwigę oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1800
 Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów. 

21/05/2022 Sobota 

700
 Za † Henryka Blukacza w 30 dzień po śmierci. 

800
 Za † Wandę Rotkegel w 30 dzień po śmierci. 

1800
 W intencji Damiana Romanka z okazji 50 urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. Te Deum 

Tydzień temu przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Uroczystość 
I Komunii s w. Składamy serdeczne podziękowania ks. Łukaszowi za 
przygotowanie dzieci w parafii, młodziez y oazowej za pomoc w przygotowaniu 
uroczystos ci, dziękujemy za udekorowanie s wiątyni, dziękuję rodzicom za 
przygotowanie dzieci, dziękuję za przez yty „biały tydzien ”.  

 

Przeżywamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwa majowe 
po ł godziny przed wieczorną Mszą s w. Wyjątek stanowi czwartek, wtedy 
naboz en stwo majowe po mszy o godz. 1700. 

 

Wczoraj (w sobotę 14 maja) nasz parafianin Michał Cebulski, 
przygotowujących się do kapłan stwa u Salezjano w,  otrzymał s więcenia 
diakonatu. Serdecznie mu gratulujemy. Polecajmy go Bogu w naszych 
modlitwach.  

  
We wtorek o 1530 spotkanie emerytów na probostwie. 
 

W środę o godz. 1900 spotkanie  Kręgu Biblijnego. 
  
W środę swoje 74. urodziny obchodzi Metropolita Katowicki 

Wiktor Skworc. Polecajmy Ks. Arcybiskupa Bogu w naszych modlitwach.  
 

W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Rity. Czcicieli św. 
Rity zapraszamy na mszę św. i na nabożeństwo z błogosławieniem róż 
o godz. 1700.  To 6. rocznica wprowadzenia relikwii s w. Rity do naszej s wiątyni. 
Wyjątkowo nie będzie naboz en stwa majowego przed Mszą wieczorną.  

 

Trwa zgłaszanie kandydatów do parafialnych rad duszpasterskich 
w parafiach archidiecezji katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję. Listy 
wyborcze zostaną opublikowane 5 czerwca, a 12 czerwca odbędą się wybory. 

 
Dziękujemy za złożone ofiary na pokrycie bieżących rachunków 

parafii za prąd, gaz, wodę. Za tydzien  kolekta na potrzeby archidiecezji.  
 

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

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg 
udziela swego błogosławien stwa. 

Ogłoszenia Parafialne 12.05.2022 r. 


