
Ogłoszenia Parafialne 26.07.2020 r. 

 
Zapraszamy dziś o godz. 1630 na niedzielne nieszpory .  
 

W tym tygodniu przypada I sobota nowego miesiąca.   
 

W sobotę odwiedzimy naszych chorych z posługą 
sakramentalną.  

 

W środę przed naszym kościołem ustawione będzie mobilne 
centrum Badan  pod kątem miaz dz ycy tętnic, osteoporozy, oraz 
zakwaszenia organizmu. Badania są w duz ym stopniu refundowane, 
dlatego są w atrakcyjnych cenach. Szczego ły w gablotce.  

 

W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust 
Porcjunkuli. Tego dnia każdy może uzyskać 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. 

 

Trwają zapisy na naszą Parafialną PIELGRZYMKĘ SZLAKIEM 
PODKARPACKICH SANKTUARIÓW w terminie od 7 do września 
2020 r. Planujemy zwiedzić między innymi Duklę, Dębowiec, 
Koman czę, Kalwarię Pacławską. Szczego ły pielgrzymki w kancelarii i na 
stronie internetowej naszej parafii. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. 
Zapisy w kancelarii.   

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby naszej 
s wiątyni. Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny US . 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , są 
Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

 

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

 

Ponieważ wczoraj przypadało wspomnienie św. Krzysztofa – 
patrona kierowco w, dzis  po Mszach s w. udzielamy specjalnego 
błogosławien stwa kierowcom oraz ich pojazdom.  

Głos świętego Antoniego 
26.07.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł 

go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił tę rolę. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego 
pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił ją». 

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze 
i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na 
brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy 
końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych 
i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». 
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się 

uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze 
swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».  (Mt 13, 44-52)  

 
Modlitwa kierowcy 

 
Boże, daj mi pewną rękę i bystre 
oko, abym nikomu nie wyrządził 
żadnej szkody. Nie pozwól, Dawco 
życia, bym stał się przyczyną 
śmierci lub kalectwa, a także 
zachowaj od nieszczęścia 
i wypadku. Pohamuj pokusę 
nadmiernej szybkości. Oby piękno 
stworzonego przez Ciebie świata 
i  adość Twej łaski towarzyszyły 
mi na zawsze. Amen 
 



Nasza parafialna pielgrzymka na Podkarpacie, jeśli nie przeszkodzi sytuacja 
epidemiczna, odbędzie się od 7 do 10 września. Jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc.  
 
PROPONOWANY PROGRAM PIELGRZYMKI: 
 

Dzień Pierwszy – poniedziałek 
- Wyjazd z Chorzowa w godzinach wczesnoporannych (5:00) 
- Limanowa – Bazylika Matki Boskiej Bolesnej 
- Dukla – Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Jana z Dukli, pustelnia Św. Jana z Dukli 
- Dębowiec – Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, obiadokolacja, zakwaterowanie, 
nocleg 
  
Dzień Drugi - wtorek 
- śniadanie 
- Jaśliska – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi 
- Komańcza – Muzeum Izba Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
- Kalwaria Pacławska – Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, Grób Św. 
Wenantego Katarzyńca, relikwie męczenników z Peru 
- powrót do Dębowca – obiadokolacja, nocleg 
 
Dzień Trzeci – środa 
- śniadanie 
- Krosno – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Centrum Dziedzictwa Szkła, starówka, 
zwiedzanie z przewodnikiem 
- Miejsce Piastowe – Sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza 
- powrót do Dębowca – obiadokolacja, nocleg 
  
Dzień Czwarty - czwartek 
- śniadanie 
- Strachocina -  Kościół rzymskokatolicki pw. Św. Andrzeja Boboli, miejsce urodzenia 
św. Andrzeja Boboli 
- Zabawa – Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny, Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Zabawie 
- powrót do Chorzowa, przyjazd w godzinach wieczornych 
Podczas pielgrzymki: codzienna Msza Święta oraz oprowadzanie po poszczególnych 
Sanktuariach. 
 
Koszt:  560 zł  
Cena zawiera:  
przejazd luksusowym autokarem, ubezpieczenie, trzy noclegi, trzy obiadokolacje, trzy 
śniadania, opiekę pilota, kapłana, opłata przewodników lokalnych, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów. 
Program może ulec nieznacznej zmianie, w zależności od pogody oraz czasu, którym 
będą dysponować przewodnicy. 
 
ZAPISY W KANCELARII PARAFIALNEJ 

 NIEDZIELA 26 lipca 2020. 
700

 Za † Georga Kosubka. 

900
 Za † Alberta Małego. 

1100
 W intencji Jerzego Gansińca z okazji 80 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. 
Antoniego. TE DEUM 

1230
 CHRZTY: Emilia Daniłowicz, Beniamin Warchocki, Miłosz Krywosz, 

Filip Kaszlej, Szymon Miklis 

1700
 Za † ciocię Teresę Zalewską - od Marzeny Rytel z Siedlec. 

Poniedziałek 27 lipca 2020. 

700
 Za † Anielę Drendę w 30. dzień po śmierci. 

1800
 Za †† syna Damiana Sobczaka, mamę Renatę oraz dziadków i pradziadków. 

Wtorek 28 lipca 2020. 

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

1800
 Za † ojca Bernarda Kowalczyka w 6. rocznicę śmierci - od syna Ryszarda 

z Ireną i siostry Zofii ze szwagrem. 

Środa 29 lipca 2020. 

700
 W intencji Krzysztofa Knapika o potrzebne łaski. 

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

Czwartek 30 lipca 2020. 
700

 Za † Andrzeja Wilka - od siostry. 

1700
 Za †† rodziców Krystynę i Maksymiliana Müllerów. 

Piątek 31 lipca 2020. 
700

 Za parafian. 

1800
 Za † Józefa Mikołajczyka - od lokatorów z ul. Różanej 16. 

Sobota 1 sierpnia 2020. 
700

 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących 
i †† członków Żywego Różańca. 

1800
 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę 

i Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów, †† z rodzin Filuś, 
Pustelnik i Kraczla. 

NIEDZIELA 2 sierpnia 2020. 
700

 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Njaświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz o rozwój duchowy i liczebny wspólnoty. 

900
 W int.  Karola Imiołczyka z okazji 50. urodzin jako podziękowanie za dar 

życia z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. TE DEUM 

1100
 W int. Urszuli Wieloch z okazji 80. urodzin jako podziękowanie za dar życia 

i wiary z prośbą do Opatrzności Bożej za pośrednictwem św. Faustyny i św. 
Jana Pawła II o Boże błogosławieństwo. TE DEUM 

1230
 W intencji Stefani z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski 

z prośbą o Boże błog.,  opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. 

1700
 Za †† Franciszkę Dziadek, jej męża Franciszka oraz †† pokrewieństwo. 


