
Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o 1630. 
 

Jutro Uroczystość Św. Jacka głównego patrona archidiecezji i 
metropolii katowickiej.  

 

W sobotę 22 sierpnia zapraszamy na Wieczór św. Rity 
Rozpoczniemy go Mszą s w. o godz. 1800, po niej naboz en stwo z 
błogosławieniem ro z .  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące remonty, 
za tydzien  kolekta ro wniez  na potrzeby parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą 
ofiarę.  

 

Wszystkim nam niech Bóg udziela swego błogosławieństwa .  
 

*** 

 

 

 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.  

Ogłoszenia Parafialne 16.08.2020 r. 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wy-
szedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! 
Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do 
niej ani słowem. 
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». 
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu 
Izraela». 
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». 
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczenię-
tom». 
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze 
stołu ich panów». 
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci 
się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa. Mt 15, 21-28 

W tym tygodniu przypada: 

 

- poniedziałek uroczystość św. Jacka; 
- środa -    wspom. Św. Jana Eudesa; 
- czwartek  wspom. Św. Bernarda; 
- piątek    wspom. Św. Piusa X; 
- sobota     wspom. NMP, Królowej;  

 
Sobota 22 dzień sierpnia  

    godz. 1800.   
 

 Pozdrawiam cię święta Rito, 
napełniona miłością i pokojem, 
przykładzie każdej wszelkiej cnoty, 
wierna uczennico Chrystusa.  

 Pomóż nam, patronko rodziny 
i przebaczenia, uwierzyć, że dla Boga 
wszystko jest możliwe i wspomagaj 
nas w każdej potrzebie. Amen.  

Głos świętego Antoniego 
16.08.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



Poniedziałek  17 sierpnia 2020. 

700
 Za parafian. 

1800
 Za wstawiennictwem św. Jacka o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże 

dla szafarzy nadzwyczajnych i ich rodzin. 

Wtorek 18 sierpnia 2020. 

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

1800
 Za Bolesława Dullka o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i wstawiennictwo świętych w szczególności św. Antoniego Padewskiego i 
św. Cecylii z okazji imienin. 

Środa 19 sierpnia 2020. 

700
 Za † mamę Helenę Skawińską oraz †† z rodzin Skawińskich i Topolskich. 

1800
 Msza św. Zbiorowa:  

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Za † Zenona Kaczmarka jako pamiątka urodzin, Jana Kaczmarka i Jerzego 
Machwica. 

Czwartek 20 sierpnia 2020. 

700
 Za † Łucję Skop w 4 rocznicę śmierci. 

1700
 Za †† Rudolfa Horaka, żonę Cecylię oraz rodziców z obu stron. 

Piątek 21 sierpnia 2020. 

700
 Z okazji 10 rocznicy ślubu Alicji i Marcina jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego dla całej rodziny. 

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

Jana i Józefę, teściów: Józefa i Józefę oraz brata Piotra. 

Sobota 22 sierpnia 2020. 
700

 Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza 
i Tadeusza Piotrowskich, brata Andrzeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

NIEDZIELA 23 sierpnia 2020. 

700
 Za parafian. 

900
 Za † Irenę Andrzejewską. 

1100
 Za †† matkę Marię w rocznicę śmierci od córki Ireny z Ryszardem oraz 

†† pokrewieństwo z rodzin Walter, Szuster i Bieniarz. 

1230
 W intencji Janiny i Stanisława Imiołowskich z okazji 50. rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej. TE DEUM 

1700
 W intencji całej rodziny Knapików o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej. 

 Od wieków Ślązacy przychodzą do Maryi 
ze swoją codziennością. Proszą i dziękują za łaski, 
nierzadko także za dokonane za Jej 
wstawiennictwem cuda. 
 Zapewniają w ten sposób o swojej 
wierności i słowa dotrzymują, gromadząc się co 
wtorek na nieustającej nowennie do MB 
Piekarskiej oraz na wielu innych nabożeństwach, 
które szczelnie wypełniają codzienne 
funkcjonowanie sanktuarium.  
 Widać to szczególnie podczas pielgrzymek 
stanowych: mężczyzn w ostatnią niedzielę maja i 
kobiet w sierpniu, w niedzielę po Wniebowzięciu 
NMP. Mówi się, że tysiące pielgrzymów 
zdążających do sanktuarium Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, to znak 
Kościoła żywego, wciąż tętniącego pragnieniem 
głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu na 
wszystkich krańcach ziemi. W te dni Śląsk zamiera 
i w ciszy wsłuchuje się w głos płynący z Piekar 
Śląskich – duchowej stolicy Górnego Śląska.  

Z Litanii do 
Matki Bożej 

Piekarskiej: 

Piekarska Pani - cudami słynąca,  módl się za nami 
Piekarska Pani - oparcie ludu śląskiego,  
Piekarska Pani - chroniąca niedzielę Bożą i naszą, 
Piekarska Pani - umacniająca trwałość naszych rodzin,  
Opiekunko inwalidów,  
Opiekunko więźniów, 
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, 
Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i 
wszystkich wiernych,  prosimy Cię Matko 
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,  
Weź w opiekę nas i nasze rodziny,  
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego (…) 
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi 
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament 
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych 
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności 
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli 
Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła 
Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła 
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była 
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy 
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga  


