
Ogłoszenia Parafialne 01.08.2021 r. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, Piątek i sobota 
nowego miesiąca.   

  
Jutro, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli. Tego 

dnia kaz dy moz e uzyskac  odpust zupełny za nawiedzenie kos cioła 
parafialnego i odmo wienie modlitw: Ojcze nasz, Zdrowas  Maryjo, 
Wierzę z Boga oraz pozostając w wolności od grzechu ciężkiego 

 
6 sierpnia przypadają urodziny ks. Tadeusza Kuśki. Msza 

s w. w intencji naszego księdza wikarego zostanie odprawiona we 
wtorek 7 wrzes nia.   

 
W przyszłą sobotę odwiedzimy  chorych parafian 

z posługą sakramentalną.  
 
Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na 

Podkarpacie.  
Ze względo w organizacyjnych zmienił się termin naszej 

pielgrzymki. Jes li nic nie przeszkodzi chcemy ją zorganizowac  
od 6 do 9 września br. W programie pielgrzymki między 
innymi: Dukla, Dębowiec, Koman cza, Kalwaria Pacławska. 
Szczego ły w kancelarii i na parafialnej stronie internetowej. 

 
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu S ląskiego. Po mszach jest moz liwos c  wsparcia 
poszkodowanych przez powo dz . Za tydzien  kolekta przeznaczona 
na biez ące potrzeby naszej s wiątyni.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość 

Niedzielny, jest Mały Gość; są Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn 
informacyjny Głos Ś w. Antoniego. 

 

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

Głos świętego Antoniego 
01.08.2021r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani 
Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. 
Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, 
kiedy tu przybyłeś?» 

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście 
chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który 
trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem 
pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». 

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali 
dzieła Boga?» 

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, 
abyście wierzyli w Tego, którego On posłał». 

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i 
Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak 
napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie 
Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy 
chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i 
życie daje światu». 

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» 
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 

przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 
będzie». J 6, 24-35   

 

Porcjunkula  
(łac. mała cząsteczka), − kaplica pod wezwaniem 
Matki Bożej Anielskiej, którą św. 
Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze 
od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. 
Znajduje się ok. 2 km od Asyżu, rodzinnej 
miejscowości świętego. Na podarowanym terenie 
powstały szałasy pierwszych naśladowców św. 
Franciszka. Kościółek stał się po śmierci świętego 
Franciszka miejscem jego kultu. Dzisiaj znajduje 
się wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_z_Asy%C5%BCu
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedyktyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Bo%C5%BCej_Anielskiej_w_Asy%C5%BCu


PARAFIALNA PIELGRZYMKA SZLAKIEM PODKARPACKICH 
SANKTUARIÓW. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NIE ZWLEKAJ! 

 
 

w terminie od 6 do 9 września 2021r. 
 

 

W PROGRAMIE: 

Dukla – Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Jana z Dukli 

Jaśłiska – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi 

Dębowiec – Sanktuarium Matki Bożej Salatyńskiej 

Komańcza – Muzeum Izba Pamięci Kard. Stefana Wyszyńskiego  

Kalwaria Pacławska – Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, 
Grób św. Wenantego Katarzyńca, relikwie męczenników z Peru 

Miejsce Piastowe – Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława 
Markiewicza 

Strachocina – Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, miejsce urodzenia św. 
Andrzeja Boboli 

Zabawa – Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny, Kościół pw. Trójcy 
Przenajświętszej 

Radecznica – Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego  

Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła (fakultatywne) 

Podczas pielgrzymki: codzienna Msza Święta oraz oprowadzanie po poszczególnych 
Sanktuariach; przybliżymy również sylwetkę Kard. St. Wyszyńskiego, którego 
beatyfikacja zaplanowana została na dzień 12 września 2021r. 
 

Koszt:  590 zł 
 Cena zawiera: 
 

przejazd luksusowym autokarem, ubezpieczenie, trzy noclegi, trzy 

obiadokolacje, trzy śniadania, opiekę kapłana, opiekę pilota, opłatę 
przewodników lokalnych, kawę, herbatę w autokarze oraz 

NIESPODZIANKĘ ! 
Cena nie zawiera – biletu wstępu do Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie, około 20 złotych (fakultatywny). Program jest ramowy, 

może ulec nieznacznej zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej 
w kraju  OBSŁUGUJEMY BON TURYSTYCZNY  

02/08/2021 Poniedziałek 

700
 Za † Halinę Stanisławską w 30. dzień po śmierci. 

1800
 Za † Franciszkę Dziadek w 50. rocznicę śmierci, jej męża Franciszka, 

kuzynów Andrzeja i Franciszka, synów Hieronima i Antoniego oraz dusze 
w czyśccu cierpiące. 

03/08/2021 Wtorek 

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

1800
 Za †† rodziców Ernę i Jana Salwiczków, Otylię i Franciszka Bogaleckich 

oraz †† z pokrewieństwa. 

04/08/2021 Środa 

700
 Za † Krystynę Schnober na pamiątkę urodzin. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Marcina Sapieło od Ireny Górskiej z rodziną; 
- Za † Antoninę Nagel w 30 dni po śmierci i † Józefa Damek. 

05/08/2021 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących się 

do kapłaństwa. 

1700
 Za † mamę Małgorzatę Marniok w 5. rocznicę śmierci. 

06/08/2021 Piątek 

700
 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

oraz za rodziny naszej parafii. 

1800
 Za † Małgorzatę Strąk od przyjaciółki Marysi. 

07/08/2021 Sobota 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencji czcicieli oraz za żyjących 

i zmarłych członków Żywego Różańca. 

1800
 Za † Zenona Sikorskiego - od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

08/08/2021 XIX Niedziela Zwykła 

700
   

900
 W intencji Jana Zogornika z ok. 80. urodzin, z podziękowaniem za dar życia, 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 
Bożej dla solenizanta i całej rodziny. Te Deum 

1100
 Za †† Waldemara i Bogusława Kaczyńskich, Jana i Józefa Nabiałków oraz 

Marię i Wacława Kazimierczaków. 

1230
 W intencji Barbary i Norberta Nowaków z okazji 55 rocznicy ślubu 

z podziękowaniem za obfite dary łask, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej, św. Antoniego, św. Rity dla jubilatów i całej rodziny. 
TeDeum. 

1700
 Za † Andrzeja Sitko w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny Masny, Sitko, 

Zwaka i Hojzler. 


