
Ogłoszenia Parafialne 09.08.2020 r. 

Dziś w naszej parafii o. Arkadiusz Misjonarz Oblat Maryi 
Niepolanej głosi homilie o tematyce misyjnej. Po mszach przed 
kos ciołem rozprowadza kalendarz misyjny jako pomoc dla misji. 
Nabywając ten kalendarz wpieramy misjonarzy i misjonarki. 

 

Dziś o 1500 w domu katechetycznym odbędzie się 
spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego. 

 

We czwartek 13 dzień sierpnia, zapraszamy czcicieli Matki 
Boz ej Fatimskiej na naboz en stwo fatimskie z procesją woko ł kos cioła po Mszy 
s w. wieczornej.  

 

W sobotę 15 sierpnia - przeżywać będziemy Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP. Msze s w sprawowac  będziemy według 
porządku niedzielnego. Nieszpory Maryjne odprawimy o 1630. 
Tradycyjnie tego dnia s więci się zioła i kwiaty – uczynimy to po 
kaz dej Mszy s w. 

 

Mamy nadzieję, że dojdzie do skutku nasza Parafialna 
PIELGRZYMKA SZLAKIEM PODKARPACKICH SANKTUARIÓW 
w terminie od 7 do 10 wrzes nia 2020 r. Na biez ąco s ledzimy 
sytuację epidemiczną i ona będzie decydująca. Szczego ły 
pielgrzymki w kancelarii i na stronie internetowej naszej parafii. 
Zapisy w kancelarii. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące remonty 
naszej parafii. Kolekta w uroczystos c  Wniebowzięcia NMP na 
biednych, a w przyszłą niedzielę kolekta zbierana będzie przez 
księz y na pokrycie koszto w biez ących remonto w s wiątyni. Bo g 
Zapłac  za kaz dy dar. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość 
Niedzielny, jest Mały Gość; są Misyjne Drogi;  jest także nasz biuletyn 
informacyjny Głos Ś w. Antoniego. 

 

Wszystkim, którzy przeżywają urlopy i wakacje życzymy 
dobrego wypoczynku, tym kto rzy pracują potrzebnych łask, a na 
nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g  błogosławi. 

Głos świętego Antoniego 
09.08.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby 
wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy 
to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On 
sam tam przebywał. 

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, 
bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, 
krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, 
zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» 
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do 

siebie po wodzie!» 
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, 

podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął 
tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» 

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu 
zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?» 

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, 
upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».  

        (Mt 14, 22-33)  

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej 
stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie 

ogłoszony stosunkowo niedawno - przez 
papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w 

konstytucji apostolskiej Munificentissimus 
Deus: "...powagą Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra 
i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy 

i określamy jako dogmat objawiony przez 
Boga: że Niepokalana Matka Boga, 

Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu 
ziemskiego życia z duszą i ciałem została 

wzięta do chwały iebieskiej"  
Breviarium fidei VI, 105) 



W tym tygodniu wspominamy: 
 

10 VIII - ŚW. WAWRZYNIEC: opiekun właścicieli smażalni, karczmarzy, 
kucharzy, bibliotekarzy, księgarzy, cukierników, strażaków i szklarzy. Jest 
przyzywany przeciw pożarom i lumbago. IMIĘ: z łaciny, znaczy „pochodzący 
z miasta Laurentum”. PATRON przewodników sudeckich oraz ratowników GOPR 
Według legendy urodził się w Hiszpanii i został wezwany przez papieża Sykstusa II, 
aby został diakonem w Rzymie. Rozdał ubogim wszystkie dobra Kościoła, których 
cesarz Walerian domagał się jako trybutu. Aresztowany w 258 roku i torturowany 
na rozpalonym ruszcie, miał – według tradycji ludowej – tuż przed śmiercią 
powiedzieć do cesarza: „Z tej strony jestem już upieczony, teraz przewróć mnie na 
drugą, a potem zjedz!”. Przedstawia się go w dalmatyce, z księgą, a także 
z jałmużną, rusztem i palmą. 
 

11 VIII ŚW. KLARA: opiekunka: pracowników telewizji, hafciarek, praczek, 
złotników, prasowaczek i ślepców. ATRYBUT: monstrancja. IMIĘ: pochodzenia 
łacińskiego, znaczy „jasny, wybitny”. Klara urodziła się w szlacheckiej rodzinie 
w Asyżu w 1194 roku. Poruszona radykalizmem Franciszka z Asyżu, postanowiła 
pójść jego śladami. Założyła zakon klarysek, któremu dała Regułę, zatwierdzoną 
najpierw w 1228 roku przez papieża Grzegorza IX, a następnie przez Innocentego 
IV w 1253 roku, to jest w roku jej śmierci. Została kanonizowana w 1255 roku. 
Jest przedstawiana w habicie zakonnym, z lilią, krucyfiksem i czasami z pastorałem 
przeoryszy. 
 

12 VIII ŚW. JOANNA FRANCISZKA DE CHANTAL: PATRONKA: wizytek. 
IMIONA: Joanna z hebrajskiego: „Bóg okazał miłosierdzie”, Franciszka, 
pochodzenia germańskiego: „otwarta, wolna”, później nabrało sensu: „francuska”. 
Joanna urodziła się w Dijon w 1572 roku, w wieku dwunastu lat poślubiła barona 
Chantal i miała z nim sześcioro dzieci. Gdy została wdową osiem lat później, 
poczuła powołanie do poświęcenia się Bogu i rozpoczęła prowadzenie życia 
zakonnego. Jej spowiednikiem był Święty Franciszek Salezy, który doprowadził ją 
do założenia zgromadzenia, nazwanego później „wizytkami”, z charyzmatem czci 
wobec Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, zajmującego się opieką nad 
chorymi. Zmarła w Moulins w 1641 roku, kanonizowana w 1767 roku.  
 

14 VIII ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE: PATRON: archidiecezji gdańskiej 
i diecezji koszalińskiej oraz – wedle słów św. Jana Pawła II – „naszych trudnych 
czasów”. ATRYBUTY: korona z drutu kolczastego lub dwie korony – czerwona 
i biała. IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, złożone z imion Maksym, które znaczy 
„wielki”, i Emilian, czyli „rywal”. Rajmund Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli 8 
stycznia 1894 roku. Wstąpił do nowicjatu, przyjmując imię Maksymilian Maria. 
Studiował w kolegium franciszkańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1918 roku. Założył Rycerstwo Niepokalanej, 
stowarzyszenie działające z niezwykłą żarliwością na rzecz nawrócenia ludzi przez 
bezwarunkowe ofiarowanie się Maryi Pannie. Podczas II wojny światowej trafił do 
Auschwitz, ofiarował życie w zamian za ocalenie ojca rodziny. Zmarł w bunkrze 
głodowym 14 sierpnia 1941 roku. Został kanonizowany w 1982 roku. 

Poniedziałek  10 sierpnia 2020. 

700
 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, św. Rity i św. Antoniego o poprawę zdrowia i wszelkie inne 
potrzebne łaski dla ks. proboszcza Ignacego Czadera - od Legionu Maryi. 

1800
 Za †† rodziców, rodzeństwo, męża, szwagrów oraz †† z rodzin: Kudła, Kret, 

Łoskot. 

Wtorek 11 sierpnia 2020. 

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

1800
 Za † Pawła Pieczyka w 1. rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo z rodz. 

Pieczyk, Bednarek, zięcia oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa 12 sierpnia 2020. 
700

 Za † mamę Felicję Knopik w kolejną rocznicę śmierci, ojca Pawła, 
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † Mariana Grochowinę w kolejną rocznicę śmierci. 

Czwartek 13 sierpnia 2020. 

700
 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą 

o wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1700
 Za † Danutę Kysiak oraz wszystkich †† z rodziny Kysiak i Froń. 

Piątek 14 sierpnia 2020. 

700
 Za † Gertrudę Kosubek. 

1800
 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota 15 sierpnia 2020 WNIEBOWZIĘCIA NMP. 

700
 Za parafian. 

900
 W intencji Janiny Kocel z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i św. Antoniego - od córek. 

1100
 Za † męża Józefa Mandzika - na pamiątkę urodzin. 

1230
 Za † męża Kazimierza Barana w 6. rocznicę śmierci. 

1430
 Ślub: Małgorzata Dudek – Tomasz Głusiński. 

1700
 Za † mamę Władysławę Drygałę. 

NIEDZIELA 16 sierpnia 2020. 

700
 Za †† rodziców Klarę i Franciszka Jędraszczyków. 

900
 Za † ks. Mariana Wandrasza. 

1100
 Za † Szymona Laska na pamiątkę urodzin. 

1230
 Za † męża Stanisława Wilusza w kolejną rocznicę śmierci oraz †† rodziców 

Lidię i Jerzego Grosów. 

1700
 W intencji Wiktora Grajnera z okazji 6. urodzin jako podziękowanie za dar 

życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 


