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W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Bożego Ciała. W 
tym roku zgodnie z ostatnim zarządzeniem ks. Abp Skworca 
procesję rozpoczniemy w naszym kos ciele po Mszy s w. o godz. 800 
i przejdziemy tylko woko ł naszej s wiątyni.  
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we Mszy s w. w Boz e Ciało. (to 
tzw. s więto nakazane) - okazje do przez ycia Mszy s w. w Boż e Ciało w 
naszej s wiątyni  o godz. 800, 1100, 1230, 1700.  Po Mszy s w. o godz. 1230 do 
Mszy s w. wieczornej będzie okazja do adoracji Najs więtszego 
Sakramentu. Nie będzie nieszporo w. Zachęcamy do udekorowania 
naszych okien, tego dnia. To takie proste s wiadectwo naszej wiary.  

Od piątku do czwartku 18 czerwca zapraszamy na 
naboz en stwa eucharystyczne o godz. 1730 połączone z procesją woko ł 
naszej s wiątyni.  W sobotę z racji 13 po naboz en stwie fatimskim, n kto re 
serdecznie zapraszamy.  

 

W przyszłą 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.  

Na naszym parafialnym Facebooku od piątku codziennie 
o godz. 1700 publikowana jest nowenna przed uroczystos cią odpustu ku 
czci s w. Antoniego. 
Z oczywistych racji w tym, roku nie organizujemy festynu „Rodzinnego 
Festynu u Antonika”.   

 

Dziękujemy za ofiary na potrzeby naszej parafii składane w 
kos ciele 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 w tygodniu jest ro wniez  do 
dyspozycji terminal płatniczy. Kolekta w Boz e Ciało na działalnos c  
charytatywną parafii, a w przyszłą niedzielę, w nasz odpust zbierana 
przez księz y na potrzeby naszej s wiątyni. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , 
Mały Gość; oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  

 

Niech nam Bóg udziela swego błogosławieństwa.  
       Sżcżęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
7.06.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

Jezus powiedział do Nikodema: 
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega 
potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego».     J 3, 16-18  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 CZERWCA 2020 
 
 

Dziś w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się 
okres komunii i spowiedzi wielkanocnej.  

 

 Zostało przywrócone duszpasterstwo w tradycyjnym 
wymiarze.  
Dlatego serdecznie w tym tygodniu zapraszamy na spotkania po 
przerwie ruchy i grupy działające w naszej parafii:  
Legion Maryi   poniedziałek po Mszy s w. o godz. 800; 
Nadzwyczajni Szafarze  poniedziałek po Mszy s w. o godz. 1800; 
Odnowa w Duchu Św.  we wtorek po wieczornej Mszy s w.  
Krąg Biblijny   w s rodę o godz. 1900 
Oaza     w piątek po wieczornej Mszy s w. 
Boże Nutki i Dzieci Maryi  sobota o godz. 1000  
Ministranci     w sobotę o godz. 930 

 
 

Wraca okazja do Adoracji Najświętszego sakramentu: 
- we wtorek  po Mszy s w. o 1800  Odnowa w Duchu 
- w środę  o 2000 adoracja dla zapracowanych 
- w czwartek  po Mszy o 1230 do Mszy s w. o godz. 1700 
- w sobotę  o 1700 cicha adoracja  

 
 

(Ciąg dalszy na str. 4) 



  NIEDZIELA 7 czerwca 2020. 

700
 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy  

i liczebny wspólnoty. 

900
 Do Opatrzności Bożej w podziękowaniu za 90. lat życia i zdrowie Janusza 

Rajtora z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę na kolejne lata. 
TE DEUM 

1100
 Z okazji 50 rocznicy ślubu Izabeli i Jerzego Urbańskich jako podziękowanie 

za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 
św. Antoniego. TE DEUM. 

1230
 Za †† męża Zdzisława Seifa w 25. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, 

brata Jerzego, szwagrów Zygmunta i Mieczysława, †† z rodziny oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

1700
 Za †† Magdalenę i Stanisława Rachowiczów oraz †† z rodziny. 

Poniedziałek  8 czerwca 2020. 

700
 Za †† Lucjana Kocela, rodziców z obu stron, braci i bratowe. 

800
 Za † syna Jarosława Sołtysa na pamiątkę urodzin oraz †† z rodziny. 

1800
 Za † Rudolfa Cupoka. 

Wtorek 9 czerwca 2020. 

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

800
 Za † Pawła Skopa. 

1800
 1. Za †† siostrę Halinę Pilarską w 2. rocznicę śmierci oraz rodziców: Zofię i 

Fryderyka. 
2. Za †† męża Mieczysława Graczyka, rodziców z obu stron, †† z rodzin: 

Pietrasik, Graczyk, szwagra Piotra i Michela oraz siostrę Lucję w 30. dzień 
po śmierci. 

Środa 10 czerwca 2020. 

700
 Za † męża Augustyna w 15. rocznicę śmierci oraz †† rodzeństwo. 

800
 Za † Marię Karda Zelner. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za †† Wiesława Gilewskiego, żonę Alicję, Andrzeja, Krystynę, Bronisława 
i Teodorę; 
- Za †† rodziców: Weronikę i Józefa Tunków. 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA czwartek 11czerwca 2020. 

800
 Za parafian. 

1100
 W intencji firmy z Chorzowa. 

1230
 O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Barbary. 

1700
 W intencji Tomasza Cebulskiego jako ofiara dziękczynna za dar sakramentu 

Chrztu Świętego otrzymany 57. lat temu z prośbą o dalszą opiekę przez 
wstawiennictwo św. Tomasza Apostoła. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

„W encyklice „Mysterium fidei” papież Paweł VI 
przypomina: „Kult uwielbienia, należny sakramentowi 
Eucharystii, okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki 
nie tylko w czasie obrzędów Mszy świętej, ale i poza nią, 
przez jak najstaranniejsze przechowywanie 
konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej 
adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach”. Kościół od 
początku głosi wiarę w realną obecność Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie, i dlatego Eucharystię — która w Kościele 
katolickim realizuje się jako Eucharystyczna Ofiara i jako sakrament 
sprawowany podczas Mszy św. — uczynił centrum kultu. Obecność 
Chrystusa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej w wieloraki sposób, 
przede wszystkim dzięki temu, że kapłan, zgodnie z wolą Jezusa, nad 
chlebem i winem wypowiada modlitwę eucharystyczną jako modlitwę 
błogosławieństwa. Jej mocą pod postaciami eucharystycznymi Jezus 
Chrystus staje się obecny prawdziwie (nie tylko w znaku), rzeczywiście (nie 
przez podobieństwo) i substancjalnie (przez przemianę całej substancji 
chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew). Prawdziwa i rzeczywista 
obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na 
słowach Jezusa: „To jest Ciało moje... To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).  

Piątek 12 czerwca 2020. 

700
 W intencji Katarzyny Pyty i Witolda Podziemskiego z rodzinami z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha 
Świętego. 

800
 Za † mamę Urszulę Gacmangę w 1. rocznicę śmierci. 

1800
 O dobre rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej. 

Sobota 13 czerwca 2020. 

700
 Za †† rodziców Antoninę i Józefa, dziadków Michała i Anieli oraz Zofii i 

Antoniego. 

800
 Za pośrednictwem MB Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o wytrwałość 

w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1800
 Za †† męża Ryszarda Pawlika w 3. rocznicę śmierci, jego córkę Bożenę oraz 

rodziców i teściów. 

NIEDZIELA 14 czerwca 2020. 
700

 Za † Urszulę Olszowską od kochających górali z Istebnej. 

900
 Za †† rodziców Dorotę i Tadeusza Piontków oraz Kazimierę, Bronisława i 

Aleksandra Szykułów. 

1100
 Za †† Renatę Sobczak w 7 rocznicę śmierci, jej rodziców i syna Damiana. 

1200
 SUMA ODPUSTOWA W INTECJI WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII 

1700
 O zdrowie i potrzebne łask dla Natalii i jej najbliższych. 


