
Ogłoszenia Parafialne  24.05.2020 r. 

W dzisiejszą Niedzielę w Kościele przeżywamy Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego.  

 

Od piątku trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego, którą przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę .  

 

W naszej świątyni jednocześnie może przebywać 130 osób. 
Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa we Mszach s w. Tych zas  kto rzy 
czują się zagroz eni, są w grupie podwyz szone ryzyka zachęcamy by nadal 
korzystali z dyspensy od obowiązku udziału w Mszach s w. niedzielnych, 
kto ra nie została odwołana. 

 

Od soboty 16 maja możemy spowiadać w konfesjonałach z 
zachowaniem szczego lnej ostroz nos ci sanitarnej. W naszej s wiątyni 
okazja do spowiedzi 15 minut przed kaz dą Mszą s więtą, od 1730 do 1800 
w kaz dą sobotę, od 1730 do 1800 w kaz dy pierwszy piątek miesiąca i od 
1630 do 1700 w kaz dy pierwszy czwartek miesiąca. Nadal moz na poprosic  
o spowiedz  poza konfesjonałem – wymaga to wczes niejszego umo wienia 
się.  

Od jutra  wraca stały konfesjonał w Chorzowie, w kościele św. 
Jadwigi od poniedziałku do piątku od 1000 do 1200 i od 1530 do 1800. 

 

Ponieważ oprócz Mszy św. nadal nie możemy organizować 
naboz en stw serdecznie zapraszamy na TRANSMISJE NA NASZYCH 
KANAŁACH Z NASZEJ ŚWIĄTYNI: 

MSZA ŚW na kanale YouTube codziennie o godz. 800, w niedziele 
transmitujemy wszystkie Msze św.  

Nabożeństwa Majowe z Różańcem o godz. 2015  na Facebooku oraz 
na YouTube.   

 

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła (Via Lucis), 
kto re odbędzie się na naszym kanale Facebook, dzisiaj, w Uroczystos c  
Wniebowstąpienia Pan skiego – o godzinie 1600. Podczas tego dorocznego 
naboz en stwa rozwaz ac  będziemy wielkanocne teofanie (objawienia) 
zmartwychwstałego Chrystusa. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Bóg 
Zapłac  za kaz dą ofiarę składaną na parafialne konto. Dzięki Waszej 
dobroci parafia moz e funkcjonowac  i opłacac  konieczne rachunki.  

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
24.05.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im 
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 
A  to Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» 

        Mt 28, 16-20  

WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA PANA 
 

Dzięki Chrystusowi nasze życie ma swój 
kierunek i cel. Niebo, które przez grzech 
Adama zostało zamknięte, przez Chrystusa 
zostało otwarte na nowo. Nie jest ono już 
daleko, lecz blisko – jeden z nas już tam jest. 
Możemy powiedzieć: Głowa jest w  niebie, a 
ciało na ziemi. Ludzkość weszła do nieba i 
nasze ciało jest w Bogu, ponieważ „Pan Jezus 
wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Boga”. 
Nasz dom jest w niebie. Jezus jest drogą do 
Nieba. 
 

„W niebie będziemy odpoczywali i oglądali, 
będziemy oglądali i kochali, będziemy 
kochali i wychwalali. Oto co będzie na 
końcu, ale bez końca. Bo jakiż inny jest nasz 
cel, jeśli nie dojście do Królestwa, które nie 
będzie miało końca?”św. Augustyn  
  

Z dzisiejszej oracji maszalnej: 

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem 
ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie 
dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego 
Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  



  NIEDZIELA  Wniebowstąpienie 24 maja 2020. 
700

 W intencji Marii z okazji urodzin,  w podziękowaniu za otrzymane łaski 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

900
 Za † Danutę Górską - od lokatorów z ul. Astrów 12. 

1100
 Za †† Dorotę Palt w 2 rocznicę śmierci oraz lokatorów z ul. Gałeczki 9. 

1230
 W intencji Lucyny Obrochty z okazji 75 urodzin jako podziękowanie 

za  trzymane łaski z prośbą o opiekę i zdrowie dla całej rodziny, a zwłaszcza 
o szczęśliwe zakończenie choroby syna. 

1700
 Za †† Gizelę i Antoniego oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Poniedziałek  25 maja 2020. 
700

 W intencji Kamila z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

800
 W intencji bardzo chorej mamy Elfrydy Bugaj z prośbą o dar zdrowia, Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Rity. 

1800
 Za †† Andrzeja Piotrowskiego w 2 rocznicę śmierci, rodziców, Krystynę, 

Bronisława, Alicję, Wiesława i Teodorę. 

Wtorek 26 maja 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † Georga Kosubka. 

1800
 Za † Janinę Grochowską. 

Środa 27 maja 2020. 
700

 W intencji Natalii z ok. urodzin o potrzebne łaski i błogosławieństwo w życiu 
osobistym i zawodowym. 

800
 Z okazji 65 urodzin Piotra Ludy jako podziękowanie za otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za †† babcię Katarzynę w kolejną rocznicę śmierci oraz szwagra Piotra 
Walczaka na pamiątkę urodzin. 

Czwartek 28  maja 2020. 
700

   

800
 Za † Barbarę Miłoszewską. 

1700
 Za †† Helenę i Stanisława Klosków oraz †† z rodzin: Piekarczyk i Kloska. 

Piątek 29 maja 2020. 
700

 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za †† Jerzego  Cieślika, Helenę i Jerzego Szczesiów. 

1800
 1. Za †† rodziców Wiśniewskich, Józefa Rabędę, †† z rodzin Breguła i 

Zdziebko. 
2. Za † Krystynę Juraszczyk. 

W każdym niemalże tygodniu istnieje możliwość odprawienia koncelebr 
we wtorki, środy i czwartki.  
Zainteresowanych prosimy o  kontakt telefoniczny z kancelarią parafialną 
32  41 33 29. 

 

 
 
 
 
 
 
codziennie:  

MSZA ŚW. O GODZ. 8.00 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE z Różańcem GODZ. 2015 
 
w niedziele:   
WSZYSTKIE NIEDZIELNE MSZE ŚW. (700, 900 1100, 1230, 1700)   
(do czasu zniesienia ograniczeń ilości osób mogących być na Mszach św.)  
 
 

W naszej świątyni jednocześnie może przebywać 130 osób.  
 Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa we Mszach s w.  Tych zas  kto rzy 
czują się zagroz eni, są w grupie podwyz szone ryzyka zachęcamy by nadal 
korzystali z dyspensy od obowiązku udziału w Mszach s w. niedzielnych, kto ra 
nie została odwołana, i do łączenia się duchowego ze wspo lnotą liturgiczną 
poprzez tyransmisje internetowe, telewizyjne i radiowe. 

Sobota 30 maja 2020. 
700

   

800
 Za †† brata Jerzego Wieczorka w 13 rocznicę śmierci, żonę Urszulę, 

rodziców z obu stron. krewnych z rodzin Wieczorek i Dziędziel oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za †† Andrzeja, Jana Goików, Elżbietę, Brunona Sladeczków, Marię 

Niestolik, Teresę, Emila Boryczków oraz †† z rodzin Goik, Sladeczek 
i Niestolik. 

NIEDZIELA  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  31maja 2020. 
700

 Za parafian. 

900
 Za †† lokatorów z ul. Astrów 12. 

1100
 W intencji Danuty i Jerzego z okazji urodzin jako podziękowanie za 

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

1230
 Chrzty: Filip Rolnik 

1700
 W intencji Dorotki z okazji 2 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża oraz o błogosławieństwo dla całej 
rodziny. 


