
 
Dziś w Piekarach Śląskich  odbywa się stanowa 

pielgrzymka kobiet. 
 
Czcicieli św Rity  zapraszamy dziś na godz. 1700 na Mszę 

s w. w ich intencjach oraz na naboz en stwo z błogosławieniem 
ro z . 

 
Jest jeszcze wolne miejsca na Parafialną PIELGRZYMKĘ 

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

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące rachunki 

parafii. Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby parafii. Bo g 
Zapłac  za kaz dy dar. 

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość 

Niedzielny, jest Mały Gość; są Misyjne Drogi;  jest także 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 22.08.2021 r. 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 W synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: 
«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 
napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: 
«Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» 
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do 
nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego 
tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. 
Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród 
was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, 
którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam 
powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to 
dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim 
nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie 
odejść?» 
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś 
Świętym Bożym» J 6, 55. 60-69  

 
Msza św za 

wstawiennictwem św. Rity  
ZAPRASZAMY  

dzisiaj godz. 1700.   
 

 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 
22.08.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



23/08/2021 Poniedziałek 

700
 Za † Eleonorę Mazurek od Krystyny, Krzysztofa i Agnieszki Boreckich ze 

Starokrzepic. 

1800
 Za † Małgorzatę Strąk od przyjaciółki Marysi. 

24/08/2021 Wtorek 

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

1800
 W intencji Jacka i Elżbiety Ligaczów z ok. 50 rocznicy urodzin. Te Deum 

25/08/2021 Środa 

700
 Za † Eleonorę Mazurek od lokatorów z ul. Różanej 4. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za †† rodziców, dziadków i pokrewieństwo. 

26/08/2021 Czwartek 

700
 Za † Eleonorę Mazurek od Floriana, Lucyny, Janiny i Jerzego Boreckich. 

1700
 Za † Stanisława Gałczyńskiego w 2 rocznicę śmierci, †† rodziców. 

27/08/2021 Piątek 

700
 Za † Józefa Łuczaka w 8 rocznicę śmierci, †† z rodzin: Łuczak, Wichera, 

Rurańska. 

1800
 W intencji Janiny, Haliny i prawnuczki Joanny z okazji rocznicy urodzin jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej. 

28/08/2021 Sobota 

700
 W intencji Marii z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło 

Ducha Świętego i wstawiennictwo św. Rity. 

1400
 ślub: Beata Sobota – Ireneusz Dyrdzik 

1800
 Za † brata Stanisława Mierzwę na pamiątkę urodzin. 

29/08/2021 XXII Niedziela Zwykła 

700
   

900
 Za † Józefa Machnika w 1 rocznicę śmierci, oraz †† z rodziny Machnik 

i Czyż.  

1100
 Za † Anielę i Stefanię Drenda oraz za †† rodziców Rafanowicz, Koller, 

wnuczkę Patrycję, Wojtka Gizińskiego oraz †† z rodziny. 

1230
 Chrzty: Leon Lorenzo Milazzo, Jan Marek Mazurek, Dawid Noculak.      

Roczki: Sebastian Werner . 

1700
 Za † mamę i babcię Bogumiłę Strzałkowską w 3 rocznicę śmierci. 

 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  


