
 

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.  

Odpust zupełny Porcjunkuli wiąże się z podaniem, według którego 
Matka Boża, ukazując się św. Franciszkowi w otoczeniu aniołów, 
miała powiedzieć, że w zamian za jego gorliwość w staraniach 
o zbawienie dusz, może on poprosić o łaskę, jaką zechce. Św. 
Franciszek prosił, aby wszyscy, po odbytej ze skruchą spowiedzi i po 
nawiedzeniu kaplicy Porcjunkuli, mogli otrzymać odpust zupełny i 
przebaczenie wszystkich grzechów. W 1216 roku św. Franciszkowi 
objawił się Pan Jezus, obiecując zakonnikowi odpust zupełny dla 
wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej 
odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został 
zatwierdzony przez papieża Honoriusza III. 
 Początkowo odpust zupełny Porcjunkuli można było uzyskać 2 
sierpnia wyłącznie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Od 
XIV wieku papieże zaczęli przyznawać go także poszczególnym 
kościołom franciszkańskim. W roku 1847 odpust, decyzją papieża 
Piusa IX, można było uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych 
i innych, przy których istnieje III Zakon św. Franciszka. W 1911 roku 
papież Pius X rozszerzył przywilej na wszystkie kościoły.  

Aby uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli należy: 

  

 pobożnie nawiedzić kościół franciszkański lub parafialny 
z pragnieniem doświadczenia łaski odpustu zupełnego, o który 
prosił św. Franciszek 

 odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary, 
przystąpić do spowiedzi świętej (być w stanie łaski 
uświęcającej),  

 przyjąć Komunię świętą, pomodlić się w intencjach Ojca 
Świętego, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.  

XVIII Niedziela Zwykła 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, 
żeby się podzielił ze mną spadkiem». 

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad 
wami sędzią albo rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 
chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie 
jego nie zależy od jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi 
dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje 
spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. 
I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, 
jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy 
zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co 
przygotowałeś?” 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest 
bogaty u Boga».    

Łk 12, 13-21  

Głos świętego Antoniego 
31.07.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: 
 
 

 poniedziałek - Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK  
 wtorek - wspom. dow. św. Euzebiusza z Vercelli, bpa, wspom. dow. 

św. Piotra Juliana Eymarda, prezb.  
 

 czwartek - Wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, prezb.  
 piątek - wspom. dow. rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP  
 sobota - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO  

 
 
 

We wtorek 2 sierpnia można uzyskać  
ODPUST PORCJUNKULI 

Szczegóły wewnątrz gazetki :-) 

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/Bazylika_Matki_Bo%C5%BCej_Anielskiej_w_Asy%C5%BCu


01/08/2022 Poniedziałek 

700
 Za †† rodziców Janinę i Kazimierza Janasów oraz brata Stanisława Janasa. 

1800
 Za † męża Zdzisława, rodziców, teściów i rodzeństwo. 

02/08/2022 Wtorek 

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

1800
 Za † Franciszkę Dziadek, †† z rodzin Dziadek, Kaduk, Lubos, Czempiel, 

Gruszka i dusze w czyśćcu cierpiące. 

03/08/2022 Środa 

700
 W intencji brata Jacka z okazji kolejnej rocznicy urodzin o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej oraz o łaskę 
życia wiecznego dla † brata Piotra. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Stanisława Madeja od Jerzego i Małgorzaty Madejów z rodziną; 
- Za † Tadeusza Decowskiego od rodziny Skotnickich z Krakowa; 
- Za † Krzysztofa Lewandowskiego od Ewy i Arka Białych z Myszkowa. 

04/08/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących się 

do kapłaństwa. 

1700
 Za †† rodziców Krystynę i Maksymiliana Müllerów. 

05/08/2022 Piątek 

700
 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

oraz za rodziny naszej parafii. 

1800
 Za † męża Eugeniusza Marka w 2. rocznicę śmierci, †† z rodziny Marek, 

Mścichowski i Wysocki. 

06/08/2022 Sobota 

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

zmarłych członków Żywego Różańca. 

1800
 Za † Rozalię Koczorek w 1. rocznicę śmierci. 

07/08/2022 XIX Niedziela Zwykła 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój liczebny i 

duchowy wspólnoty. 

900
 Za † Małgorzatę Marniok w 6 rocznicę śmierci. 

1100
 W kolejną rocznicę śmierci męża Zdzisława, rodziców Cecylię i Franciszka, 

brata i bratową. 

1230
 W intencji Barbary i Norberta Nowaków z okazji 56 rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary 
Ducha Świętego dla jubilatów oraz rodziny Nowak, Basgier i Kunysz. 

1700
 Za † męża Edmunda Narejko w 5. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Narejko, 

Iwaszko i Knapik. 

We wtorek 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli. Tego 
dnia kaz dy moz e uzyskać  odpust zupełny za nawiedzenie kos ćioła 
parafialnego i odmo wienie modlitw: Ojcze nasz, Zdrowas  Maryjo, Wierzę 
z Boga oraz pozostająć w wolnośći od grzećhu ćiężkiego 

 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, Piątek i sobota 
nowego miesiąća.   

 

W piątek o godz. 1500 spotkanie III zakonu Franćiszkan skiego.  
 

W przyszłą sobotę odwiedzimy  ćhoryćh parafian z posługą 
sakramentalną.  

 

W sobotę przypada także Święto Przemienienia Pańskiego  
 

Również w sobotę 6 sierpnia przypadają urodziny naszego 
wikarego ks. Tadeusza Kuśki. Msza św. w intenćji naszego księdza 
wikarego zostanie odprawiona w ćzwartek 8 wrzes nia.   

  
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżąće potrzeby naszego 

kos ćioła. Za tydzien  kolekta przeznaćzona będzie na Wydział Teologićzny 
Uniwersytetu Ś ląskiego. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , 
jest Mały Gos c ; są Misyjne Drogi, jest takz e nasz biuletyn informaćyjny 
Głos Św. Antoniego. 

 

Na rozpoczęty nowy tydzień 
niećh nam wszystkim Bo g udziela 
swego błogosławien stwa, a z ok. 
wspomnienia s w. Krzysztofa patrona 
kierowćo w, po mszy błogosławimy 
dzis  kierowćo w i przyprowadzone 
pojazdy. 

 
 

Ogłoszenia Parafialne 31.07.2022 r. 


