
Ogłoszenia Parafialne 06.08.2017r. 

Dziś obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. 
 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
 

Rozpoczął się miesiąc sierpień. Dla chcących podjąć się dzieła absty-
nencji od alkoholu przy bocznym ołtarzu jest wyłoz ona księga trzez wos ci.  
 

Akcja Katolicka zaprasza we wtorek po Mszy św. wieczornej do wspól-
nej modlitwy w intencji chorych. 
 
 

Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 12 
sierpnia.  
 

Przyszła niedziela to 13 dzień miesiąca zapraszamy czcicieli Matki Bo-
z ej Fatimskiej na naboz en stwo fatimskie z procesją woko ł kos cioła po Mszy 
s w. wieczornej. 
   
Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 20 sierpnia. Z na-
szej wspo lnoty wyruszymy jak zawsze pieszo, a dla parafianek, kto rym siły i 
wiek juz  na to nie pozwalają zorganizujemy przejazd autokarem. Zaintereso-
wane osoby prosimy o zapisywanie się w kancelarii. Koszt – 10 zł. 
 

Można również zapisywać się na 40. pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, 
która odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt 120 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. 
 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Ś ląskiego. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na inwestycje w 
naszej s wiątyni, na hydroizolację naszych schodo w. Dziękujemy za kaz dą 
ofiarę.  
 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , są Misyjne 
Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 
 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego 
błogosławien stwa. 
        Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
06.08. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

Ewangelia na dziś (Mt 17,1-9) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO   

    Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, i zaprowadził ich na 
górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.  
 A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».  
 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku ode-
zwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.  
 A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie 
się». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.  
 A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadaj-
cie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie» 
 Oto Słowo Pańskie. 

DZIŚ ŚWIĘTO PRZEMIE-
NIENIA PAŃSKIEGO 

 
  Po co dokonało się Przemienienie? 
  Na to pytanie dokładnie odpowiada 
Katechizm Kościoła Katolickiego, w 
punkcie 568: Przemienienie Chry-
stusa ma na celu umocnienie wiary 
Apostołów ze względu na przyszłą 
mękę, wyjście na "wysoką górę" jest 
przygotowaniem do wejścia na Kal-
warię. Chrystus, Głowa Kościoła, 
ukazuje to, co zawiera Jego Ciało i 
czym promieniuje w sakramentach: 

"nadzieję chwały" (Kol 1, 27). 
 Przemienienie było więc przygotowaniem uczniów na bolesną godzinę 
Męki, by nie ulegli zgorszeniu krzyża, by mieli pewność wywiedzioną także z 
nadprzyrodzonych źródeł. 
 



Poniedziałek  7 sierpnia 2017. 

700
 Za †† rodziców Elżbietę i Jana Rybarzów oraz Jadwigę i Jana Gaczyńskich. 

1800
 Za †† rodziców, teściów, dziadków i Erwina oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Wtorek 8 sierpnia 2017. 

700
 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za † córkę 

Joannę Dobrzyńską w 25. rocznicę śmierci. 
1800

 Za †† z rodziny Matyasik. 

Środa 9 sierpnia 2017. 

700
 Za †† rodziców Helenę i Jerzego Łokieć, brata Romana i Alojzego 

Biskupka i dusze w czyśćcu cierpiące. 
1800

 Msza św. zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w intencji próśb 
i podziękowań; - do Op. Bożej w int. Grażyny Adamoszek z okazji 40. rocz. 
urodzin oraz syna Filipa z okazji 16. rocz. urodzin, z podziękowaniem za 
dar życia, z prośbą o Boże błog, dary Ducha Św., zdrowie, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego. TE DEUM. 

Czwartek 10 sierpnia 2017. 

700
 Za † Gertrudę Kozubek. 

1700
 Za †† Irenę w 10. rocznicę śmierci i Jana Widepuhl, matkę chrzestną 

Halinę Grzegorz oraz szwagra Jerzego Teodorowskiego. 

Piątek 11 sierpnia 2017. 

700
 Za † męża Kazimierza Barana w 3.rocznicę śmierci. 

1800
 Za † Holgera Schön. 

  Sobota 12 sierpnia 2017. 

700
 Za Parafian. 

1800
 1. Za † Marię Kluz w 8. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Kluzów 

i Limańskich. 
2. Za † Henryka Cieploka w 30. dzień po śmierci o dar życia wiecznego 

  NIEDZIELA 13 sierpnia 2017. 

700
 Za pośrednictwem MB Fatimskiej do Trójcy Świętej z prośbą 

o zjednoczenie chrześcijan od Czcicieli Ducha Św. – Ognisk Pokutnych 

900
 Za † Helenę Gąsiorek od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

1100
 1. W int. Moniki i Bolesława Dullków z okazji rocznicy ślubu, z prośbą 

o Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstaw. świętych w szczególności św. 
Cecylii, św. Moniki i św. Antoniego. 
2. W int. Barbary Storczyńskiej z okazji 50. rocznicy urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św, opiekę Matki Bożej i św. 
Antoniego dla solenizantki i całej rodziny. 

1230
 Do Op. Bożej w int. Ewy i Jana Mrowców z okazji 50. rocz. ślubu, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  
opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny. Te Deum 

1700
 Za † Krystynę Konowalską od syna z rodziną. 


