
Ogłoszenia Parafialne 02.08.2020 r. 

 
Zapraszamy dziś o godz. 1630 na niedzielne nieszpory .  
 

Dzisiaj można otrzymać odpust Porcjunkuli. Każdy może 
uzyskać  odpust zupełny za nawiedzenie kos ćioła parafialnego 
i odmo wienie modlitw: Ojcze nasz, Zdrowas  Maryjo, Wierzę w Boga oraz 
pozostająć w wolnos ći od grzećhu ćięz kiego. 

 
W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek nowego 

miesiąća.   
 

6 sierpnia przypadają urodziny naszego wikariusza 
ks. Tadeusza Kuśki, Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona 
we wrześniu.   

 
W przyszłą niedzielę w naszej parafii Misjonarze Oblaci Maryi 

Niepolanej będą głosić homilie o tematyće misyjnej, a po mszaćh 
przed kos ćiołem rozprowadzać  kalendarz misyjny jako pomoć dla misji. 
Nabywająć ten kalendarz wpieramy misjonarzy i misjonarki.  

 
Trwają zapisy na naszą Parafialną PIELGRZYMKĘ SZLAKIEM 

PODKARPACKICH SANKTUARIÓW w terminie od 7 do września 
2020 r. Planujemy zwiedzić między innymi Duklę, Dębowieć, 
Koman ćzę, Kalwarię Paćławską. Szćzego ły pielgrzymki w kanćelarii i na 
stronie internetowej naszej parafii. Jest jeszćze kilka wolnyćh miejsć. 
Zapisy w kanćelarii.   

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wydział Teologićzny UŚ.  
Kolekta przyszłej niedzieli na biez ąće potrzeby naszej s wiątyni.  

 

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

 

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

 
 
 

 
 

Głos świętego Antoniego 
02.08.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd 
łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast 
poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi 
i uzdrowił ich chorych. 

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce 
to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą 
do wsi i zakupią sobie żywności». 

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im 
jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch 
ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». 

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów 
i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy 
chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, 
a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych 
zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet 
i dzieci. (Mt 14, 13-21)  

 

Porcjunkula  

(łac. mała cząsteczka), − kaplica pod 
wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, 
którą św. Franciszek w XIII 
wieku otrzymał w darze 
od benedyktynów i odbudował 
własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 
km od Asyżu, rodzinnej 
miejscowości świętego. Na 
podarowanym terenie powstały 
szałasy pierwszych naśladowców św. 
Franciszka. Kościółek stał się po 
śmierci świętego Franciszka 
miejscem jego kultu. Dzisiaj 
znajduje się wewnątrz bazyliki Matki 
Bożej Anielskiej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_z_Asy%C5%BCu
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedyktyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Bo%C5%BCej_Anielskiej_w_Asy%C5%BCu


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 2 sierpnia 2020. 
700

 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ. 

900
 W intencji 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 intencji Urszuli Wieloch z okazji 80 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia i wiary z prośbą o 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. 

Poniedziałek  3 sierpnia 2020. 
700

 Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy i Maryli oraz za †† z ich rodzin, 
a szczególnie za † Grzegorza w 1. rocznicę śmierci. 

1800
 W intencji Zdzisława Miśkiewicza z okazji 75. urodzin  jako podziękowanie 

za dar życia z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej. TE DEUM 

Wtorek 4 sierpnia 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800
 Za † Małgorzatę Marniok w 4. rocznicę śmierci. 

 Środa 5 sierpnia 2020. 

700
 Za †† koleżankę Stefanię oraz wnuka Patryka. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † Teresę Trelę w 30 dzień po śmierci; 
- Za † SM Wojciechę w kolejną rocznicę śmierci. 

Czwartek 6 sierpnia 2020. 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

1700
 Za † Józefa Mikołajczyka w 30 dzień po śmierci. 

Piątek 7 sierpnia 2020. 
700

 Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

1800
 Za †† syna Adama Gubasa w 9 rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron. 

Sobota 8 sierpnia 2020. 

700
 Za † Holgera Schöna. 

1800
 W kolejną rocznicę urodzin Janiny jako podziękowanie za otrzymane łaski. 

NIEDZIELA 9 sierpnia 2020. 
700

 Za parafian. 

900
 W int. Anny Żydek z ok. imienin i rodzinę Lachowiczów jako podziękowanie 

za otrzymane łaski z prośbą o powrót do zdrowia.  

1100
 Za Monikę i Bolesława Dullków o Boże błog., opiekę Matki Bożej, 

wstawiennictwo św. Antoniego Padewskiego z okazji rocznicy ślubu. 

1230
 Za † Roberta Adwenta w 3 rocznicę śmierci od rodziny. 

1430
 Ślub: Patrycja Szulc – Wojciech Krotofil 

1700
 Chrzest: Mar ia Smolińska  


