
Czterdzieści dni po Niedzieli 
Zmartwychwstania Chrystusa 
Kościół katolicki świętuje 
uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Jest to pamiątka 
triumfalnego powrotu Pana 
Jezusa do nieba, skąd przyszedł 
na ziemię dla naszego zbawienia 
przyjmując naturę ludzką.  
 

 Miejscem Wniebowstąpienia Chrystusa była Góra Oliwna. Właśnie 
na tej samej górze rozpoczęła się wcześniej męka Pana Jezusa. Wtedy 
Chrystus cierpiał i przygotowywał się do śmierci na krzyżu, teraz okazał 
swoją chwałę jako Bóg. Na miejscu Wniebowstąpienia w 378 r. 
wybudowano kościół z otwartym dachem, aby upamiętnić unoszenie się 
Chrystusa do nieba. W 1530 r. kościół ten został zamieniony na meczet 
muzułmański i taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Mahometanie 
jednak pozwalają katolikom w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
na odprawienie tam Mszy św.  
 
 Wniebowstąpienie 
to nie tylko dzień wielkiej 
radości dla nieba ale 
również dla całego 
rodzaju ludzkiego. Pan 
Jezus wstąpił do nieba nie 
sam, ale zabrał ze sobą 
wszystkie dusze świętych. 
Ten dzień jest tym 
radośniejszy, że Chrystus 
powrócił do swojego Ojca 
wraz z naturą ludzką, w której walczył na ziemi i zwyciężył. Przyoblekł się 
w nią dla naszego zbawienia, kiedy począł się z Ducha Świętego w łonie 
Maryi Dziewicy. Teraz jako Bóg - Człowiek po pokonaniu śmierci w 
tajemnicy zmartwychwstania i w tej naturze odbiera dodatkową chwałę. 
 Wniebowstąpienie to więc nie tylko osobisty triumf Chrystusa, ale 
także nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej ludzkiej natury. Kiedy 
wyznajemy wiarę podczas Mszy św., odmawiamy wtedy takie słowa: " 
Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca". Dla nas oznacza to, że 
zostaliśmy wyniesieni ponad wszystkie stworzenia, nawet ponad aniołów. 
 W uwielbionej naturze Jezusa Chrystusa chwałę odbiera nie tylko 
człowiek, ale również całe stworzenie.   
 
 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie 
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. 
Wy jesteście świadkami tego. 

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie 
w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. 
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, 
gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 
         Łk 24, 46-53  

Głos świętego Antoniego 
29.05.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
Z komentarza na dziś: 
 

Chociaż Chrystus wstąpił do nieba, nadal musi się dokonywać 
przepowiadanie Ewangelii, głoszenie jej całemu światu. Ci zaś, którzy 
przyjęli już Ewangelię i złączyli się z Chrystusem, mają zabiegać o to, by 
także inni przyjęli ten wielki dar. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, 
że głoszenie Dobrej Nowiny dokonuje się najskuteczniej przez 
świadectwo życia tych, którzy już sami uwierzyli. 



30/05/2022 Poniedziałek 

700
 W intencji córki Elżbiety z okazji urodzin, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej. 

800
 Za † Barbarę Miłoszewską w rocznicę śmierci. 

1800
 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca z Róży nr 6 jako 

podziękowanie za 20 letnią wspólną modlitwę - od zelatorki Róży Nr 6. 
31/05/2022 Wtorek 

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

800
 Za † Helenę Sobieszczuk, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków. 

01/06/2022 Środa 

700
 W int. Kamila Olczyka z ok 18. urodzin jako podziękowanie za dar życia, 

z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże dla solenizanta i całej rodziny. 

800
 O wiarę dla wnuków Dawida, Zuzanny, Beniamina, Christopfera i Józefa. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Stanisława Madeja od Urszuli i Marka Ścigów z rodziną; 
- Za † Paulinę Steinke w r.  śmierci, męża Maksa oraz krewnych z obu stron. 

02/06/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

800
   

1700
 Za †† Karola Grucę, rodziców z obu stron oraz Jadwigę i Józefa Jaworków. 

03/06/2022 Piątek 

700
 1. Ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających. 

2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

800
 Za † Jana Bzurę od Andrzeja i Anny Krawczyków z rodzinami. 

1800
  Za † męża Andrzeja Kucharskiego w rocz. śmierci,  za †† Marię i Lucjana 

Kucharskich oraz Ks. prob. Wiesława Kucharskiego.  
04/06/2022 Sobota 

700
 Ku czci Niep. Serca Maryi w int czcicieli oraz za żyjących i zmarłych 

członków Żywego Różańca. 

800
 Za †† dziadków Tomasza i Rozalię Pipów, za †† z rodziny. 

1800
 Za † żonę Irenę Król oraz rodziców Annę i Jana Królów oraz Stefanię 

i Józefa Tyrchów. 
05/06/2022 Zesłanie Ducha Świętego 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 

oraz o rozwój liczebny i duchowy wspólnoty. 

900
 Za †† rodziców Sabinę i Mariana Janików, braci Henryka i Stanisława, 

bratanka Grzegorza, szwagierkę Irenę, dziadków Janików i Siennickich. 

1100
 W intencji Janiny i Janusza Tedów z ok. 35 rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej, św. Antoniego dla małżonków i całej rodziny. 

1230
 Za † męża Zdzisława Seifa w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców z obu 

stron, brata Jerzego, szwagrów Zygmunta i Mieczysława. 

1700
 Za † Jerzego Ligacza w 2. rocznicę śmierci. 

Przeżywamy dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.    
 

W dzisiejszą niedzielę odbywa się pielgrzymka stanowa mężczyzn do 
Piekar. Z naszej parafii rano wyruszyła piesza pielgrzymka. Powrotu 
pielgrzymo w spodziewamy się po godz. 1800.    

 

Przeżywamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwa majowe pół 
godziny przed wieczorną Mszą s w. Wyjątek stanowi czwartek, wtedy 
naboz en stwo majowe po mszy o godz. 1700. 

 

W środę o godz. 1900 spotkanie  Kręgu Biblijnego. 
 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
 

W czwartek po mszy św. wieczornej spotkanie pełniących posługę 
czytających podczas mszy s w.  

 

W piątek o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego.   
Od piątku trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Św., 

a w przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Św. Odnowa 
w Duchu św. wraz z młodzieżą oazową zapraszają w wigilię tej 
uroczystos ci, w sobotę 4 czerwca na modlitewne czuwanie, kto re rozpocznie 
się o godz. 2000 . Podczas czuwania będzie okazja do adoracji, do spowiedzi, 
konferencje, poczęstunek. Czuwanie zakon czy Msza s w. o godz. 2300.  

 

46 Chorzowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę zaplanowana została 
w dniach od  26 do 30 sierpnia. Tradycyjnie pieszo 3 dni z noclegami w 
Ś wierklan cu i Woz nikach. Po dwo ch dniach w Częstochowie tzw „Dzien  
Chorzowski” oraz całonocne czuwanie w kaplicy cudownego obrazu; następnie 
powro t autokarem do Piekar, stamtąd pieszo do Chorzowa. Koszty pielgrzymki 
w tym noclegu, ubezpieczenia, transportu bagaz u i autokaru wynoszą 140 zł. 
Istnieje ro wniez  moz liwos c  dojazdu autokarem na tzw. „Dzien  Chorzowski” 
oraz dołączenie się do nocnego czuwania. Zapisy w kancelarii.  

 

Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień kolekta na 
Wydział Teologiczny UŚ . Bo g Zapłac  za kaz dy dar.  

Dziękujemy ojcu Barnabie, misjonarzowi z Republiki Środkowej Afryki, 
za wygłoszone słowo Boże. Po mszach możemy wesprzeć jego pracę naszą 
jałmużną.  

W przyszła niedzielę będzie u nas gościł i śpiewał podczas mszy św. 
zespo ł muzyczny „Czeremszyna” pochodzący z Tarnopola. Po mszach będzie 
moz na wesprzec  ich działalnos c  na rzecz osieroconych dzieci naszą jałmuz ną.  

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam Bóg błogosławi. 

Ogłoszenia Parafialne 29.05.2022 r. 


