
Ogłoszenia Parafialne 5.08.2018r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
Jutro przypada Święto Przemienienia Pańskiego. 
Rozpoczął się miesiąc sierpień. Dla chcących podjąć się dzieła abs-

tynencji od alkoholu przy bocznym ołtarzu jest wyłoz ona księga trzez wo-
s ci.  

Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w najbliż-
szą sobotę. Moz na ro wniez  zapisywac  się na 40. pieszą pielgrzymkę do Czę-
stochowy, która odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt 140 zł. 

 
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni w 

tym tygodniu we wtorek po Mszy s w wieczornej razem z Odnową w Duchu 
Ś w., w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem Najs więtszego Śerca Pana 
Jezusa, w piątek o godz. 2000 dla zapracowanych, w sobotę od 1700 cicha 
adoracja.  Zapraszamy. 

 
Zapraszamy na Pielgrzymkę stanową kobiet do Piekar Śląskich, 

która odbędzie się 19 sierpnia.  Śą jeszcze miejsca w autokarze, dla 
pątniczek kto re nie mogą udac  się pieszo. Zapisy w kancelarii, koszt 10 zł.   

 
W sobotę 8 września zapraszamy na pielgrzymkę do Skoczowa 

i okolic. Między innymi pokłonimy się św. Janowi Sarkandrowi, odwie-
dzimy ośrodek duszpasterski prowadzony przez ks. Ignacego Czadra. 
Ks. Ignacy był w naszej parafii wikariuszem. Być może nawiedzimy 
Cieszyn . Zapisy w kancelarii, koszt 40 zł.  

 
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wydział Teologiczny Uniwer-

sytetu Ś ląskiego. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na inwe-
stycje w naszej s wiątyni. Dziękujemy za kaz dą ofiarę.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , są Mi-

syjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 
 
Proszono nas o podanie ogłoszenia: 
 
Jutro nieopodal naszego kościoła o godz. 1345 przez godzinę będzie 

można skorzystać z mobilnego Centrum badań diagnostycznych tętnic 
kończyn dolnych, osteoporozy, itp. Szczegóły na plakacie i ulotkach. 
Badania są płatne. 

 
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swe-

go błogosławien stwa.                                      Szczęś c  Boz e! 

Głos świętego Antoniego 
5.08. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 6, 24-35)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 XVIII Niedziela Zwykła 

   Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego 
uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś 
odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu przy-
byłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb 
do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na 
życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą 
naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy 
wykonywali dzieła Boga?" Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega 
dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał". Rzekli do Niego: 
"Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż 
zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do je-
dzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam 
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 
zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze 
ten chleb!" Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie bę-
dzie".  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii    
 

   Jakość naszego życia zależy od jakości i ilości pożywienia. Ta zasada dotyczy 
nie tylko życia biologicznego, ale i duchowego. Chcemy, czy nie chcemy, co-
dziennie karmimy nasze życie duchowe (wewnętrzne) tym, co słuchamy, na co 
patrzymy, z kim i o czym rozmawiamy itd. Jeśli wśród naszych codziennych 
zajęć nie będzie karmienia się Bogiem (konkretnie Jego Miłością), wówczas 
życia Bożego (wiecznego) w nas nie będzie i ciągle będziemy czuli się niespeł-
nieni.  



  XVII Niedziela Zwykła 5 sierpnia 2018. 

700 
Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój 
duchowy  i liczebny wspólnoty. 

900 
Z ok. 55 rocznicy ślubu Henryka i Elżbiety Klosów z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej 
rodziny.                                                                                              TE DEUM 

1100 
Z ok. urodzin Zbigniewa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na każdy dzień. 

1230 Za † Małgorzatę Marniok w 2 r. śmierci. 

1700 Za † siostrę Marie Wojciechę w kolejną rocznicę  śmierci. 

Święto Przemienienia Pańskiego - Poniedziałek 6 sierpnia 2018. 

700 
Za †† rodziców Helenę i Jerzego Łokciów, brata Romana, Alojzego Biskupka, za †† z 
rodziny Pająk i Kopeć. 

1800 
Za braci bliźniaków Jacka – jako dziękczynienie za 70 lat życia oraz wszelkie otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę Matki Bożej i patrona św. Jacka oraz za † brata 
Piotra na pamiątkę urodzin. 

Wtorek 7 sierpnia 2018. 

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

1800 Za † męża Edmunda Narejko w 1 r. śmierci oraz za  †† z rodziny. 

 Środa 8 sierpnia 2018. 

700 
Z okazji kolejnej rocznicy urodzin Janiny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalszą opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo. 

1800 
Msza św. zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-
dziękowań; - Za † Władysława Gałuszkę - od Jerzego i Jadwigi Balcer z rodziną; - Za † 
Stanisława Dąbrowskiego w 30 dni po śmierci. 

Czwartek 9 sierpnia 2018. 

700 Za † Marię Kluz w 9 r. śmierci oraz za †† z rodziny Kluzów i Lemońskich. 

1700 
Za Monikę i Bolesława Dullków  o Boże  błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i wsta-
wiennictwo świętych szczególnie św. Antoniego z okazji rocznicy ślubu. 

Piątek 10 sierpnia 2018. 

700 Za † Helenę Wojdę - od siostry Danusi z mężem Staszkiem. 

1800 Za † Tomasza Błaszczykowskiego  - od kolegów i koleżanek z pracy. 

  Sobota 11 sierpnia 2018. 

700 Za parafian. 

1800 Za † męża Kazimierza Barana w 4 r. śmierci. 

  XIX Niedziela Zwykła 12 sierpnia 2018. 

700 Za † Stefanię Baluś od Marzeny i Marka Czajeckich z dziećmi. 

900 Za † mamę Felicję w 10 r. śmierci † ojca Pawła  †† pokrewieństwo z obu stron. 

1100 Za †† rodziców, dziadków, teściów oraz  †† z rodziny. 

1230 
Z okazji 35 r. ślubu Bożeny i Sławomira Rafanowiczów z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,  opiekę Matki Bożej dla jubilatów i córek 
z rodzinami.                                                                                   TE DEUM 

1700 Za † Jacka Michalczyka w 1 r. śmierci,  oraz za  †† z rodzin Gnida, Gazda i Wróbel. 

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO - 6 sierpnia  
 

 
   Historycznie rzecz ujmując, święto to pojawia się w Syrii już na przełomie VII i VIII 
wieku, by potem dotrzeć do Europy. Nawiązuje ono do Ewangelii i opisu Przemienienia 
Jezusa Chrystusa na górze Tabor (por. Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). Przemienie-
nie Pańskie przyjęło się w Kościele powszechnym za papieża Kaliksta III (1455-58). On 
też określił datę jego świętowania właśnie na 6 sierpnia. Misterium Przemienienia Jezusa 
Chrystusa niesie w swoim przesłaniu głęboką teologię. Pan zmienia swoje oblicze na 
górze, która to według Biblii jest szczególnym miejscem obecności i bliskości Boga. 
Tam Jezus się modli. Tam Jezus jednoczy się z Ojcem. Twarz Chrystusa zostaje w cu-
downym sposób odmieniona, Jego odzież również. Innymi słowy, możemy śmiało po-
wiedzieć, że to sam Bóg objawił się w osobie swojego Syna. Owa niespotykana teofania, 
czyli objawienie się Pana Boga, wskazuje też na to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. 
Jego Bóstwo było ukryte podczas Jego ziemskiego życia. Kościół naucza, że celem Prze-
mienienia było przygotowanie uczniów na trudny i bolesny czas Męki Pańskiej, aby nie 
zwątpili, widząc tragedię Krzyża. Ponadto naśladowcy Chrystusa, kontemplując Jego 
Przemienienie, mogą coraz bardziej się do Niego upodobnić.  


