
Ogłoszenia Parafialne 15.08.2021 r. 

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wniebowzięcia NMP. 
Tradycyjnie s więci się dzis  zioła i kwiaty – uczynimy to po kaz dej Mszy 
s w. 

 
Przyszła niedziela to 22 dzień miesiąca, czcicieli św Rity  

zapraszamy na godz. 1700 na Mszę s w. w ich intencjach oraz na 
naboz en stwo z błogosławieniem ro z . 

 
W odpowiedzi na prośbę Wojewody Śląskiego nasza parafia 

została wytypowana przez Ks. Abp Skworca jako mobilny punkt 
szczepien  przeciw COVID-19. Osoby, kto re chcą skorzystac  z tej 
moz liwos ci zapraszamy dzisiaj do krypty naszej s wiątyni, punkt 
szczepien  czynny do godz. 1400.  

 
We wtorek przypada Uroczystość Św. Jacka głównego patrona 

archidiecezji i metropolii katowickiej. Jest także patron szafarzy 
nadzwyczajnych Komunii św. posługujących w naszej wspólnocie. Msza św. 
w ich intencji we wtorek o godz. 1800. Przy tej okazji przypominamy 
o możliwości przyjmowania Komunii św przez chorych w ich domach 
w niedziele, właśnie dzięki posłudze szafarzy. 

 
 
Są jeszcze wolne miejsca na parafialną PIELGRZYMKĘ 

SZLAKIEM PODKARPACKICH SANKTUARIÓW od 6 do 9 września br. 
Szczego ły w kancelarii i na parafialnej stronie internetowej 

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pokrycie kosztów 

biez ących remonto w. 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 Goś ć ; są Miśyjne Drogi;  jest takz e nasz biuletyn informacyjny 
Głoś Św. 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. 

Głos świętego Antoniego 
15.08.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 

pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 
Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk 
i powiedziała: 

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 
Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». 

Wtedy Maryja rzekła: 
«Wielbi dusza moja Pana  
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy 
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
a Jego imię jest święte. 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 
nad tymi, którzy się Go boją. 
Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strącił władców z tronu, 
a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie. 
Jak obiecał naszym ojcom, 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». 

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do 
domu        Łk 1, 39-56   



 
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) 

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.  

16/08/2021 Poniedziałek 

700
 W intencji Marianny Wojcieszak z okazji 80. urodzin jako podziękowanie 

za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego. Te Deum. 

1800
 Za † syna Szymona Laska jako pamiatka 45 urodzin. 

17/08/2021 Wtorek 

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

1800
 W int. szafarzy nadzwyczajnych posługujących w naszej parafii Komunii 

Św. przez wstawiennictwo św. Jacka o Boże błogosławieństwo dla nich. 

18/08/2021 Środa 

700
 Za † Franciszka Jędraszczyka w 40 rocznicę śmierci. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za †† brata Rudolfa Horaka w 35 rocz. śmierci, żonę Eleonorę, rodziców 
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące; 
- Za †† mamę Helenę w kolejną rocznicę śmierci oraz †† z rodziny 
Skawińskich; 
- Za † Jerzego Cyganka 30 dni po śmierci; 
- Za † Eleonorę Mazurek od Marysi i Daniela z rodziną oraz Urszuli 
Mazurek; 
- Za † Zenona Kaczmarka jako pamiątka urodzin. 

19/08/2021 Czwartek 

700
 Za †† rodziców Janinę i Kazimierza Janasów oraz brata Stanisława Janasa. 

1700
 Za † męża Józefa Sobka w 30 dzień po śmierci oraz †† z rodzin Sobek, 

Czyż, Kapica. 

20/08/2021 Piątek 

700
 Za † Eleonorę Mazurek od Janki i Danusi Krawczyk oraz Ewy Wiechy 

z rodziną. 

1800
 Za † męża Mariana Wcisło z okazji kolejnej rocznicy śmierci, rodziców Jana 

i Józefę, brata Piotra, bratową Halinę, teściów Józefa i Józefę. 

21/08/2021 Sobota 

700
 O Boże błog. dla wnuka Dominika i dary Ducha Św. dla jego rodziców. 

1800
  Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego, Joannę Pustelników, Marię Krannich, 

Klarę i Gerarda Pampuchów oraz †† z rodzin Filuś, Pustelnik, Kraczla.  

22/08/2021 XXI Niedziela Zwykła 

700
 Przez wstawiennictwo św. Rity o dobre rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji 

życiowej. 

900
 Za † Teresę Zalewską na pamiątkę urodzin. 

1100
 W intencji Igora i Szymona Domagałów, ich rodziców, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

1230
 Za †† z rodzin Kopieczny, Grzebieniak, Sokal, Milazzo, Licciardello. 

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

w intencjach czcicieli. 


