
Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o 1630. 
 

Ze względu na epidemię tegoroczna uroczystość I Komunii 
nie odbyła się w drugą niedzielę maja. Grupa dzieci została podzielona 
na mniejsze i tak za tydzien  jedna z nich przez yje swoją I Komunię s w. 
podczas Mszy s w. o godz. 1100.    

 

W związku z wciąż niepojącą sytuacją epidemiczną nasza 
parafialna pielgrzymka na Podkarpacie zostaje przełoz ona na termin 
po z niejszy. Wszystkie składki są do zwrotu, albo moz na je pozostawic  
na poczet wyjazdu w nowym terminie. 

 

W sobotę 29 sierpnia, w ramach corocznej pieszej 
pielgrzymki na Jasną Go rę Chorzowianie są zaproszeni go wspo lnego 
przez ycia Dnia Chorzowskiego.  Rozpoczęcie Mszą s więtą o godz. 1100 w 
kaplicy cudownego obrazu odprawianą w intencji mieszkan co w naszego 
miasta, po niej Droga Krzyz owa na wałach, wspo lne spotkanie, o godz. 
1500 koronka w dolinie Miłosierdzia, czas na wspomnienia i rozmowy, 
o 21 apel i czuwanie całonocne. Ze względo w epidemiologicznych 
pielgrzymka nie jest organizowana w tradycyjnej formie, zachęca się, by 
do Częstochowy dojechac  własnym s rodkiem lokomocji. 

 

Spotkanie organizacyjne i próba chóru Cantabile odbędzie 
się 31 sierpnia o godz. 1800 w krypcie naszego kos cioła.  

 

Proszono nas o podanie ogłoszenia:  
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zaprasza mieszkańców 

Chorzowa do udziału w zbio rce pamiątek „po hutniczych”. Czekamy na 
przedmioty o wartos ciach historycznych, takz e związane z osobistymi 
losami darczyn co w i ich bliskich. Interesują nas ro wniez  przedmioty 
codziennego uz ytku, odznaczenia, fotografie, pamiętniki, dokumenty, 
prasa, a takz e elementy ubioru robotniczego, narzędzia czy 
małogabarytowe zabytkowe urządzenia. Otrzymane pamiątki wejdą 
w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Częs c  
ofiarowanych przedmioto w trafi na przyszłą wystawę stałą Muzeum, 
a wszystkie inne dary zostaną odpowiednio zabezpieczone z mys lą 
o badaczach przeszłos ci i przyszłych wystawach czasowych. Zbio rka 
realizowana będzie w sobotę 29 sierpnia 2020 r. w godzinach 1200-1600 
na rynku w Chorzowie. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pokrycie bieżących 
rachunko w parafii. Za tydzien  kolekta ro wniez  na potrzeby parafii. Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę.  Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam 
wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.    

Ogłoszenia Parafialne 23.08.2020 r. 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 
inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 
 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 
 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu 
Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który 
jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, 
i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 
w niebie». 
 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On 
jest Mesjaszem. Mt 16, 13-20 

Głos świętego Antoniego 
23.08.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

W tym tygodniu  
przypada: 

 

 
poniedziałek  święto św. Bar tłomieja  
wtorek wsp. dow. Św. Ludwika 
wtorek wsp. św. Józefa Kalasantego 
środa  ur. NMP Częstochowskiej; 
czwartek wsp.  św. Moniki;   
piątek  wsp. św. Augustyna; 
sobota  wsp. męcz. św. Jana Chrz. 

 
 

 PIELGRZYMKA PRZEŁOZONA NA  INNY TERMIN 
 

W związku z wciąż niepojącą sytuacją epidemiczną 
nasza parafialna pielgrzymka na Podkarpacie zostaje 
przełoz ona na termin po z niejszy. Wszystkie składki są do 
zwrotu, albo moz na je pozostawic  na poczet wyjazdu w nowym 
terminie. 



Poniedziałek 24 sierpnia 2020. 
700

 Za †† rodziców Marię i Bernarda Miemców, Elżbietę i Jana Jarnańczyków 
oraz †† z rodzin z obu stron. 

1800
 Za † Ernę Salwiczek jako pamiątka urodzin, †† z rodzin Salwiczek, Nowak, 

Bogalecki, Kalwar. 

Wtorek 25 sierpnia 2020. 

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

1800
 Za †† Teresę Jabłonkę w 1. rocznicę śmierci, Franciszka Jabłonkę oraz †† 

pokrewieństwo z obu stron. 

Środa 26 sierpnia 2020. 

700
 Za † Georga Kosubka. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań; 
- Za † Stanisława Gałczyńskiego w 1. rocznicę śmierci. 

Czwartek 27 sierpnia 2020. 

700
 W intencji Marii Bogaleckiej z okazji urodzin o światło Ducha Świętego. 

1700
 Za Monikę Dullek o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 

wstawiennictwo świętych, w szczególności zaś św. Antoniego Padewskiego, 
św. Moniki i św. Łukasza z okazji imienin. 

Piątek 28 sierpnia 2020. 

700
 Za † Józefa Łuczaka z okazji 7. rocznicy śmierci oraz †† z rodzin Łuczak, 

Rurański, Wichera. 

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

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej 
i św. Antoniego. 

Sobota 29 sierpnia 2020. 

700
 Za † brata Stanisława Mierzwę na pamiątkę urodzin. 

1200
 ślub: Marek Widera – Daria Ptok. 

1800
 Za †† rodziców Helenę i Wilhelma Wajandów w kolejną rocznicę śmierci. 

NIEDZIELA 30 sierpnia 2020. 

700
 Dziękczynna w intencji Jolanty Flis z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej. 

900
 Za †† Franciszka, Anielę, Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę 

i Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów, Ryszarda Brzezińskiego 
oraz †† z rodzin Filus, Pustelnik, Kraczla. 

1100
 W intencji Ewy i Wojtka Chlebickich z okazji 30. urodzin jako podziękowanie 

za otrzymane łaski, opiekę Matki Bożej dla solenizantów i całej rodziny. 

1230
 chrzty: Bar tosz Hamerla, Lena Wójcik. 

1700
 1. W int. Małgorzaty i Mariusza Traczów z okazji 35. rocz. ślubu z podzięk. 

za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla małżonków i całej rodziny. 
2. W intencji Ewy Sieji z ok. urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski 

z prośbą o Boże błog., zdrowie, wstawiennictwo Matki Najświętszej, św. 
Rity i św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny. 

 Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Obraz Matki Bożej.  
 
 
Dzięki niemu Jasna Góra stała się w XV w. 
jednym z największych sanktuariów maryjnych 
w Polsce. Faktu, dlaczego tak się stało, nie 
wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo 
ikony św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja 
królewskiej pary – Jadwigi i Władysława 
Jagiełły. Przyczyna niezwykłości tego miejsca 
musi być głębsza, ale należy podkreślić, że na 
Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych 
objawień maryjnych, jak to miało miejsce 
w innych sanktuariach. Siłą i tajemnicą, które do 
stóp Pani Jasnogórskiej przyciągają 
pielgrzymów, jest Jej Cudowny Obraz. Bez niego 
Jasna Góra byłaby tylko zbiorem budynków, 
pamiątek i dzieł sztuki, być może pięknym 
i bogatym, lecz martwym muzeum.  
 Obraz namalowany jest na trzech deskach 
lipowych o łącznych wymiarach: wysokość 
121,8 cm, szerokość 81,3 cm, maksymalna 

grubość 3,5 cm.   

 Przedstawia Najświętszą Maryję Pannę w postawie stojącej, w półpostaci 
z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Maryja jest zwrócona do wiernych, a twarz 
Dzieciątka – w kierunku pielgrzyma, choć nie zatrzymuje na nim wzroku. Obydwa 
oblicza łączy wyraz zamyślenia, jakby pewnej nieobecności, i powagi. Prawy 
policzek Matki Bożej znaczą dwie równolegle biegnące rysy, przecięte trzecią na 
linii nosa. Na szyi widać sześć cięć, z których dwa są widoczne dość wyraźnie, zaś 
pozostałe cztery – słabiej.  
  

 Dzieciątko, przyodziane w sukienkę koloru karminowego, spoczywa na 
lewym ramieniu Maryi; w lewej ręce trzyma księgę, prawą zaś unosi ku górze 
w charakterystycznym geście nauczyciela, władcy lub błogosławieństwa.Prawa 
ręka Maryi spoczywa na piersi, wskazując na Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. 
Niebieskogranatowa suknia i tego samego koloru maforion Matki Bożej ozdobione 
są złocistymi liliami andegaweńskimi. Nad czołem Dziewicy malarz umieścił 
sześcioramienną gwiazdę.  
 
Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie 
ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty Obraz 
Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych spraw łaskawie, abyśmy Jej 
pomocą wsparci zwyciężali grzech w sercach naszych, a pamiętając 
o pośrednictwie Królowej Polski mogli pokonać siły ciemności szatańskich. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen  


