
Ogłoszenia Parafialne 11.06.2017r. 

Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy.  Jutro o godz. 1900 
zapraszamy na Krąg Biblijny. We wtorek przypada 13 dzień czerwca, 
wspomnienie liturgiczne naszego patrona św. Antoniego Padewskiego. 
Nasz parafialny odpust ku czci św. Antoniego świętować będziemy 
w przyszłą niedzielę.  
Wszystkich serdecznie zapraszamy na sumę odpustową o godz. 1230. Tego-

rocznym kaznodzieją odpustowym będzie ks. proboszcz Janusz BADURA.  
Po południu zapraszamy na Rodzinny Festyn u Antonika. Rozpoczniemy 

go o godz. 1530 koncertem organowym w kos ciele, a po nim przeniesiemy się 
do ogrodo w na wspo lne parafialne s więtowanie. W programie między inny-
mi koncert zespołu Boże Nutki, zespołu Gwar, zespołu Fresco, zespołu Ve-
nimus z Piekar Ś ląskich, gwiazdami wieczoru będą zespoły Zwiastuni z Gór 
i Jego Band. W programie oczywis cie losowanie nagro d – gło wną nagrodą 
będzie Telewizor LED.  Nasze s więtowanie zakon czymy Apelem Jasnogo r-
skim.   

We wtorek 13 dzień miesiąca, zapraszam serdecznie na wieczór fa-
timski, rozpoczniemy go Mszą św. o godz. 1800, po niej nabożeństwo 
fatimskie z procesją wokół kościoła. We wtorek także o godz. 1300 spo-
tkanie emeryto w w klasztorze sio str. 

W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Bożego Ciała. Podobnie 
jak ubiegłych latach uroczystą procesję przez yjemy razem z parafią s w. Ja-
dwigi. Rozpoczniemy w kos ciele s w. Jadwigi po Mszy s w. o godz. 800 i przej-
dziemy ulicami Wolnos ci, Chrobrego, Truchana, Ż eromskiego, Wolnos ci, 
Żjednoczenia, Kilin skiego do naszego kos cioła. Nasza parafia stawia dwa oł-
tarze, pierwszy (Akcja Katolicka) przed wejs ciem do biblioteki przy Kilin -
skiego, drugi przed kos ciołem stawiac  będzie młodziez  oraz członkowie Od-
nowy W Duchu Ś w. oazy, ministranto w i Dzieci Maryi i Boz ych Nutek.  
Śerdecznie zapraszam do wspo lnej modlitwy, zapraszam dzieci sypiące 

kwiaty, dzieci I Komunijne i te kto re s więtują pierwszą rocznicę. Żachęcam 
do udekorowania naszych okien, nie tylko na trasie procesji.  Msze s w. w 
Boże Ciało w naszej parafii o godz. 700, 800, 1100, 1230, 1700. PO południu nie 
będzie naboz en stwa czerwcowego. Ubiegłoroczne dzieci pierwszokomu-
nijne serdeczne zapraszamy na Mszę s w. rocznicową w Boz e Ciało po proce-
sji o godz. 1100. 

W przyszłą niedzielę odbędą się wybory do Rady Parafialnej. Dzięku-
jemy za złożone ofiary na Wydział Teologiczny UŚ , za tydzien  kolekta na 
biez ące potrzeby parafii. Kolekta w Boże Ciało na działalnos c  charytatywną 
naszej parafii.  Bo g Żapłac  za kaz dy dar.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny (dołączono do 
niego śpiewnik na Boże Ciało), Mały Gość; są Misyjne Drogi takz e nasz biule-
tyn informacyjny Głos Św. Antoniego. Na nowo rozpoczęty tydzień niech 
nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.      Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
11.06. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 3,16-18) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 Niedziela - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

   Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jed-

norodzonego 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 potę-

pił, 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.  Oto Słowo Pańskie. 

Uroczystość Bożego Ciała 

 

   Boże Ciało wprowadzono do kalendarza liturgicznego w XIII wieku. Bezpośrednią 

przyczyną ustanowienia święta były objawienia błogosławionej Julianny (1193 – 1258), 

przeoryszy augustianek z klasztoru Mont Cornillon, nieopodal Liège (obecnie miasto w 

Belgii). Julianna wielokrotnie miała widzenia jaśniejącej tarczy, jakby księżycowej, z 

ciemną plamą. W okolicach Liège interpretowano jej wizje jako znak braku w kalenda-

rzu liturgicznym specjalnego dnia poświęconego uczczeniu Najświętszego Sakramentu. 

Pod wpływem tych objawień biskup Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diece-

zji w Liège. W następnych latach święto zdobywało popularność w sąsiednich diece-

zjach. W 1261 r. kolejnym papieżem (pod imieniem Urban IV) został biskup Verdun 

Jacques Pantaleon. W połowie XIII w. był on archidiakonem katedry w Liège. W 1264 

r. wprowadził nowe święto jako festum Corporis Christi (święto Bożego Ciała) w całym 

Kościele.   

Procesja  

  Bulla "Transisturus" papieża Urbana IV nie mówiła nic o procesji Bożego Ciała. Spo-

tykamy ją jednak dość wcześnie - w 1277 roku w Kolonii i w 1286 roku u benedykty-

nów w Beuron. W wieku XIV rozpowszechniła się w innych krajach. Procesja w rozu-

mieniu liturgii rzymskiej polegała na kroczeniu ze śpiewem, na zakończenie którego 

udzielano błogosławieństwa.  

Oktawa  

   Uroczystość Bożego Ciała przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenaj-

świętszej. Od wieków obchodzi się oktawę tej uroczystości. W czwartek po uroczysto-

ści Bożego Ciała kończą się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu.  

Oktawa Bożego Ciała jest szczególnym czasem łaski. Dlatego Kościół zachęca nas do 

tego, byśmy nie zmarnowali okazji do zdobycia tych łask i jak najpełniej z nich korzy-

stali.  



Niedziela - Uroczystość Przenajświętszej Trójcy  11 czerwca 2017. 

700 
Do Op. Bożej w int. Urszuli i Franciszka, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego.  

900 
Za †† Jolantę Klepacz w 1. rocznicę śmierci, jej męża Krzysztofa oraz rodziców Włady-

sławę i Józefa Lompów.  

1100 
Do Op. Bożej w int. Magdaleny Primer z okazji 85. rocznicy urodzin, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego 

dla solenizantki i całej rodziny.                                                       TE DEUM  

1230 
Do Op. Bożej w intencji Ewy i Ireneusza Otto z okazji 25. rocznicy ślubu, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. An-

toniego dla jubilatów i całej rodziny.                                              TE DEUM  

1700 

Do Op. Bożej w intencji Teresy i Wernera Christów z okazji 50. rocznicy ślubu oraz syna 

Romualda i Katarzyny w 25. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubi-

latów i ich rodzin.                                                                            TE DEUM  

Poniedziałek 12 czerwca 2017. 

700 Za † Zygmunta Świerczyńskiego - od Ireny, Aleksandra, Edyty Monik z dziećmi.  

800 Za †† rodziców Martę i Rajmunda Mrowców.  

1800 Za †† rodziców Antoninę i Józefa Radoniów.  

Wtorek  13 czerwca 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Danutę Ratajczak.  

800 Za pośrednictwem MB Fatimskiej do Trójcy Przenajświętszej za Ojca Świętego Fran-

ciszka o zdrowie i Boże błog. od Czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych.  

1800 1. Za †† Renatę Sobczak, jej syna Damiana oraz †† z rodziny Sobczak i Muskała. 

2. Za †† męża Wiesława Głogowskiego, Marię i Janusza Grudzień, Tadeusza i Irenę 

Drenda oraz †† z rodziny.  

Środa 14 czerwca 2017.  

700 Za † Wiesława Filipczyka w 1. rocznicę śmierci.  

800 Za †† teściów Elżbietę i Oskara Piątków, męża Franciszka oraz †† z rodziny z obu stron.  

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

dziękowań; - Za † Wojciecha Wyderkę od pracowników firmy ochroniarskiej ERA oraz 

Szkoły Zarządzania w Chorzowie; 

- Za † Krystynę Grzywaczyk w 30. dzień po śmierci od sąsiadów z ul. Bogedaina 24 i 

24a; 

- Za † s.M. Klarysę Siekierę.  

Czwartek 15 czerwca 2017. 

700 Do Op. Bożej w intencji Urszuli Hatko z okazji  urodzin, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego na dalsze lata życia.  

900 Za Parafian.  

1100 W int. ubiegłorocznych dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i chrzestnych.  

1230 Za † Annę Ciekańską.  

1700 Za †† Antoniego Falkusa w 13. rocznicę śmierci, rodziców Łucję i Jerzego Falkus, rodzi-

ców  Hildegardę i Maksymiliana Buzdygoń, braci, szwagierki, szwagrów i dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

W tym roku swoją posługę w naszej wspo lnocie kon czą Śiostry Śłuz ebniczki. 
Oto tres c  otrzymanego pisma siostry prowincjalnej: „Pragnę powiadomić, że 
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek wraz z Radą Gene-
ralną, działając na mocy Konstytucji Zgromadzenia art. 202, pkt e, postanowi-
ła zawiesić działalność placówki w Chorzowie przy ul. Kopernika przynależnej 
do Prowincji Katowickiej i odwołać siostry z dniem 30 lipca 2017 roku. Na ręce 
Księdza Proboszcza składam serdeczne podziękowanie całej parafii za długo-
letnią współpracę, życzliwość, otwartość i modlitwę. Zgromadzenie Służebni-
czek NMP NP, również zapewnia o stałej pamięci w modlitwie i życzy dalszego 
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. S. M. Anuncjata Gajda przeło-
żona prowincjalna.  Wszystkich Parafian zapraszam na Mszę s w. w niedzielę 25 
czerwca o godz. 1100 w intencji Śio str Śłuz ebniczek posługujących w naszej wspo l-
nocie. Podziękujemy Panu Bogu i siostrom za kaz de dobro, kto rego dos wiadczyła 
nasza wspo lnota dzięki posłudze sio str w naszej parafii.   

Piątek 16 czerwca 2017. 

700 Za †† Dorotę i Tadeusza Piontków, Kazimierę, Bronisława i Aleksandra Szykułów.  

800 
Za † mamę Martę Potocką w rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Szymankiewicz, Po-

tockich i Dudzik.  

1800 
1. Do Op. Bożej w intencji Pawła Strzeleckiego z okazji 40. r. urodzin, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB.      TE DEUM  

2. Za † Feliksę Wójcik w rocznicę śmierci.  

Sobota 17 czerwca 2017. 

700 Za †† Andrzeja i Marka Bukko, ich rodziców oraz Zdzisławę Pasich i Tomasza Wątrobę.  

800 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. s. Faustyny za †† Zofię i Józefa Wil-

ków oraz Zofię, Kazimierza i Włodzimierza Piotrowskich, męża Emila i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

1800 Za †† rodziców Mariannę i Andrzeja Lipianin, brata Władysława, dziadków z obu stron 

oraz †† z rodziny Lipianin i Martyna.  

II Niedziela Zwykła - Odpust parafialny - 18 czerwca 2017. 

700 Do Op. Bożej w intencji córki Barbary Jamroz i jej rodziny, z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej  

900 Za † syna Jarosława Sołtysa oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.  

1100 Do Op. Bożej w intencji Ireny i Edwarda Morhardt z okazji 50. rocznicy ślubu, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,  opiekę Mat-

ki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny.                               TE DEUM  

1230 W INTENCJI PARAFIAN – SUMA ODPUSTOWA  

1700 Za †† rodziców Irenę i Zenona Pietrzykowskich oraz bratową Irenę Witala - Pietrzykow-

ską.  


