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CIĄG DALSZY OGŁOSZEŃ  (początek na 1 stronie) 
 

Wraca okazja do Adoracji Najświętszego sakramentu: 
- we wtorek  po Mszy s w. o 1800  razem z Odnową w Duchu (w tym 
tygodniu połączona z naboz en stwem do s w. Antoniego) 
- w środę   o 2000 adoracja dla zapracowanych 
- w czwartek  o 1530 z Arcybractwem NSPJ 
- w sobotę   o 1700 cicha adoracja  

 

Serdecznie zapraszamy dziś o 1615 na nabożeństwo majowe. 
To jedyna okazja by uczestniczyć choć raz w majowym w tym roku. 

 

Zawieszamy nasz wieczorny codzienny różaniec za 
pośrednictwem Internetu. Dziękujemy za wspólną codzienną 
modlitwę przez dwa miesiące. Zapraszamy do indywidualnego 
odmawiania ro z an ca.   

 

W związku ze zniesieniem ograniczenia ilości osób mogących 
uczestniczyc  we Mszy s w. znika codzienna transmisja Mszy s w.,  a od 
przyszłej niedzieli transmitowac  będziemy dla chorych tylko Mszę s w. 
o godz. 900. 

 

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i I Sobota – 
zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  

 

Za dwa tygodnie w niedzielę 14 czerwca świętować będziemy 
odpust parafialny ku czci s w. Antoniego. Tegorocznym kaznodzieją 
odpustowym będzie ks. Henryk Nowara. Suma odpustowa zostanie 
odprawiona o godz. 1200. Z oczywistych racji w tym, roku nie 
organizujemy festynu „Rodzinnego Festynu u Antonika”.  

 

Chorych parafian w naszych domach odwiedzimy w sobotę 
6 czerwca. Prosimy zgłaszac  chorych w kancelarii lub telefonicznie. 

 

Dziękujemy za ofiary na potrzeby naszej parafii. Te  w kościele 
oraz za kaz dą ofiarę składaną na parafialne konto. Dzięki Waszej dobroci 
parafia moz e funkcjonowac  i opłacac  konieczne rachunki. W zakrystii, 
w niedzielę, a w  kancelarii jest takz e do dyspozycji terminal płatniczy. 

 

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

Głos świętego Antoniego 
31.05.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». J 20, 19-23  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 MAJA 2020 
 
Dziś w Uroczystość Zesłania Ducha Św.  można uzyskać 

odpust zupełny za publiczne odmo wienie hymnu Przybądz  Duchu 
Stworzycielu.  

 

Jutro obchodzimy II dzień Zielonych Świąt – S więto 
Najs więtszej Maryi Panny Matki Kos cioła.  

 
Od poniedziałku rozpoczyna Okres Zwykły w życiu 

Kościoła.  
 
Z radością wznawiamy duszpasterstwo w tradycyjnym 

wymiarze. Dlatego serdecznie zapraszamy na spotkania po 
przerwie ruchy i grupy działające w naszej parafii: 

 
 

Legiom Maryi   w poniedziałek po Mszy o godz. 800,  
Odnowa w Duchu Św.  we wtorek po wieczornej Mszy s w.  
Akcja Katolicka   we wtorek po Mszy s w. wieczornej; 
Krąg Biblijny   w s rodę o godz. 1900 
Oaza     w piątek po wieczornej Mszy s w. 
Boże Nutki i Dzieci Maryi  sobota o godz. 930  
Ministranci     w sobotę o godz. 1000 

              (Ciąg dalszy str. 4) 



  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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

DLA TYCH KTÓRZY NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ WE MSZY ŚW. 
NIEDZIELNEJ OD 7 CZERWCA TRANSMISJA EUCHARYSTII Z 

NASZEJ ŚWIĄTYNI W NIEDZIELE O GODZ. 900  

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. 

„W związku z bardzo dużym 
podniesieniem opłat za wywóz śmieci z  
cmentarza parafii s w. Jadwigi w Chorzowie  
wzrasta opłata rezerwacyjna za groby. Od 1 
czerwca będzie ona wynosiła 40 zł za jeden 
gro b na jeden rok (dotychczas 35 zł).  
Podwyz ka prawdopodobnie i tak nie 
zrekompensuje wzrostu cen za wywo z 
s mieci. Wszystkie dotychczasowe rezerwacje 
zrealizowane z wyprzedzeniem zachowują 

swoją waz nos c  bez wnoszenia dodatkowych opłat.  
       Ks. Emanuel Pietryga” 


