
Ogłoszenia Parafialne 13.08.2017 r. 

 

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

 

Zapraszamy czcicieli Matki Bożej Fatimskiej na nabożeństwo 
fatimskie z procesją woko ł kos cioła po Mszy s w. wieczornej. 
W związku z naboz en stwem fatimskim nie będzie dzis  nieszporo w 
o godz. 1630. 

 

We wtorek przypada 15 VIII - przeżywać będziemy 
Uroczystos c  Wniebowzięcia NMP. Msze s w sprawowac  będziemy 
według porządku niedzielnego. Nieszpory Maryjne odprawimy o 1630. 
Tego dnia s więci się zioła i kwiaty – uczynimy to po kaz dej Mszy s w. 

 

W czwartek przypada Uroczystość św. Jacka – gło wnego Patrona 
naszej Archidiecezji.  

 

W przyszłą niedzielę pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich. 
Z naszej wspo lnoty pieszą grupę poprowadzi ks Henryk. Rozpoczęcie 
pielgrzymki o godz. 600 w kos ciele. Jest jeszcze kilka miejsc 
w autokarze, kto ry wyjedzie o godz. 700 sprzed kos cioła. 
Zainteresowane osoby zapraszamy do kancelarii.  Okazja do 
spowiedzi s w. dla pątniczek w sobotę od 1700 podczas adoracji 
Najs więtszego Sakramentu.  

 

Chorzowska piesza pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się 
w dniach 26-30 sierpnia. Koszt 120 zł.  

 

W przyszły wtorek 22 sierpnia  zapraszamy na Wieczór św. 
Rity Rozpoczniemy go Mszą s w. o godz. 1800, potem naboz en stwo 
z oddaniem czci relikwiom s w. Rity.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące remonty 
i inwestycje w naszej parafii. Kolekta we Wniebowzięcia NMP na 
biednych, a w przyszłą niedzielę na pokrycie biez ących rachunko w 
parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

 

Wszystkim, którzy przeżywają swoje urlopy i wakacje życzymy 
dobrego wypoczynku. Tym kto rzy pracują potrzebnych łask, a na 
nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.      Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
13.08. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

Ewangelia na dziś (Mt 14,22-33) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIX Niedziela Zwykła   

    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 prze-
bywał. 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 zwąt-
piłeś, człowiecze małej wiary?»  
 Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upa-
dli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym». 
        Oto Słowo Pańskie. 

15 VIII WNIEBOWZIĘCIE NMP 
 

  15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny oraz 96. Rocznica Cudu nad Wisłą. Główne uroczystości z udziałem pol-
skich biskupów będą miały miejsce tradycyjnie na Jasnej Górze. W tym roku 
będą one połączone z dziękczynieniem za 25-lecie Światowych Dni Młodzieży 
na Jasnej Górze i zakończone niedawno 31. Światowe Dni Młodzieży w Krako-
wie. 
 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z dogmatów 
Kościoła Katolickiego od roku 1950 – ustanowił go papież Pius XII w konstytu-
cji apostolskiej Munificentissimus Deus (łac. Najszczodrobliwszy Bóg).  Na 
Wschodzie Wniebowzięcie nazywane jest do dzisiaj «Zaśnięciem Matki Bo-
żej». 
 Uroczystość w całym kraju nazywana jest także Świętem Matki Boskiej 
Zielnej i obchodzona jako święto plonów – wtedy składa się Maryi ofiary z da-
rów ziemi. Jak wyjaśnia rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik, trady-
cja głosi, że apostołowie w miejscu zaśnięcia Maryi, mieli znaleźć – zamiast 
ciała – kwiaty i zioła. 



Poniedziałek  14 sierpnia 2017. 
700 Za † Jana Rozworę – od Marii i Zbigniewa Weberów oraz Jadwigi Tomali. 

1800 Za † Józefa na pamiątkę urodzin oraz †† rodziców z obu stron. 

Wtorek 15 sierpnia 2017.   Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. 
700 Za †† żonę Krystynę Jaremę oraz rodziców Janinę i Lesława Jaremów. 
900 Za † Annę Górak - od męża i syna z rodziną. 

1100 Do Op. Bożej w int. Ewy w rocznicę urodzin, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej na nowej drodze życia. 

1230 Do Op. Bożej w int. Heleny i Zbigniewa Majętnych z okazji 55. rocznicy 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 † Władysława  Drygałę w 5. rocznicę śmierci. 

Środa 16 sierpnia 2017. 
700 Do Opatrzności Bożej w intencji Wandy Kalinki z okazji 85. rocznicy urodzin, 

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

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb 
i podziękowań; 
- Za † Augustyna Ratajczaka w 30.dzień po śmierci; 
- Za †Jana Rozworę od Siostry Maryli z rodziną; 
- Za † męża Jacka Kurkowskiego w 10 rocznicę śmierci. 

Czwartek 17 sierpnia 2017. 
700 W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Dariusza Otworowskiego, Jacka 

Delocha, Janusza Tedy, Józefa Podkowy, Krzysztofa Nawrata, Macieja Onderki, 
Sebastiana Olesia i Macieja Pięniążka – o błogosławieństwo boże i wstawiennictwo 
św. Jacka,  dla i o potrzebne łaski dla chorych, którym posługują. 

1700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 
i dary Ducha Św. z okazji 55 rocznicy urodzin dla Jolanty. 

Piątek 18 sierpnia 2017. 
700 Za † Helenę Skawińską w rocznicę  śmierci. 

1800 Za ++ Rudolfa Horaka w rocznicę śmierci, żonę Eleonorę i rodziców z obu stron. 

Sobota 19 sierpnia 2017. 
700 Do Op. Bożej, za wstaw.  Matki Boskiej w intencji solenizantek Teresy Zalewskiej 

i Reginy Szmajdy, z prośbą o zdrowie, Boże błog. na dalsze lata, łaskę wiary, dary 
Ducha Św. i opiekę św. Franciszka oraz za † Annę Ciekańską jako pamiątka urodzin. 

1330 Ślub rzymski: Klaudii Juszczyk i Damiana Wyderki. 
1800 Za †† męża Mariana Wcisło w rocz. śmierci, rodziców z obu stron oraz brata Piotra. 

NIEDZIELA 20 sierpnia 2017. 
700 Za †† rodzin Gnutek, Najder i Puchała.  
900 Do Op. Bożej w int. Barbary i Eugeniusza Respondków z okazji 40. rocznicy ślubu, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,  dary Ducha Św, 
zdrowie,  opiekę M.B. Nieustającej Pomocy na dalsze lata życia. TE DEUM. 

1100 Za † Łucję Skop w 1 rocznicę śmierci. 
1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty i Roberta Jurków z okazji 20. rocznicy 

ślubu, o Boże błogosławieństwo, zdrowie,  opiekę Matki Bożej dla jubilatów i dzieci. 

1700 Za † Annę Górak od syna z rodziną. 

 "Powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych Apostołów 
Piotra i Pawła oraz naszą powagą oświadczamy i ogłaszamy jako dogmat przez 
Boga objawiony, że Maryja Niepokalana Matka Boga i zawsze Dziewica, 
dopełniwszy biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do chwały 
niebieskiej". Tymi słowami 1 listopada 1950r., Ojciec Święty Pius XII ogłosił 
dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Pannie. 
 

 Pius XII w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus 
(Najszczodrobliwszy Bóg) potwierdził tylko prawdę, w którą w Kościele od wieków 
wierzono - tę mianowicie, że Chrystus, gdy zasiadł po prawicy Ojca, otworzył 
Maryi jako pierwszej z istot stworzonych bramy swego Królestwa. 
 

 Pamiątkę wzięcia Najświętszej Marji Panny do nieba obchodzi Kościół 
święty 15 sierpnia. Księgi święte mało nam mówią o ostatnich latach i śmierci 
Matki Bożej; starsi ojcowie Kościoła także nic o tym nie wspominają w swoich 
pismach. 
 

 Uchodzi jednakże za rzecz pewną, że po śmierci Pana Jezusa spełnił Jan św. 
zlecenie umierającego Mistrza i Najświętszą Panienkę wziął do siebie. Mieszkali 
więc najpierw w Jerozolimie, a gdy tam wybuchło prześladowanie chrześcijan, 
przenieśli się do Efezu, wreszcie nadeszła godzina powtórnego połączenia Matki z 
Synem. Gdy prześladowanie ustało, wróciła Matka Boża do Jerozolimy. Chciała być 
w pobliżu miejsc, gdzie jej Syn cierpiał, umarł i zmartwychpowstał. W domu, w 
którym Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament Ołtarza, oczekiwała Marja 
swego przejścia do wieczności, które nastąpiło prawdopodobnie w dwadzieścia 
cztery lata po śmierci jej Syna. 
 

 Nicefor Kalikst tak pisze o śmierci Matki Bożej: Juwenalis, biskup 
Jerozolimy, i inni biskupi Palestyny, zebrani w roku 451 na soborze Chalcedońskim, 
przybyli na zaproszenie cesarza Marcjana do Konstantynopola. Tutaj cesarz zapytał 
się ich, czy ciało Matki Bożej spoczywa jeszcze w pierwotnym grobie w Palestynie, 
albowiem chciałby je przenieść do nowego kościoła, zbudowanego ku czci 
Najświętszej Marji Panny przez żonę swoją, cesarzową Pulcherję. Na to 
odpowiedział Juwenalis: "Pismo święte wprawdzie nic nie wspomina o śmierci 
Najświętszej Marji Panny, lecz według dawnej tradycji przybyli na tę chwilę do 
Jerozolimy wszyscy apostołowie oprócz św. Tomasza. Gdy stanęli u łoża Matki 
Bożej, zstąpił Chrystus Pan z aniołami, by zabrać duszę Swej Matki do 
szczęśliwości wiecznej. Następnie zanieśli apostołowie święte zwłoki w uroczystej 
procesji wśród śpiewu psalmów do Ogrodu Oliwnego, gdzie je pochowali. Gdy zaś 
po trzech dniach przybył św. Tomasz, aby zobaczyć śmiertelne szczątki 
Najświętszej Panienki, otworzyli apostołowie grób, lecz stwierdzili, że był pusty, a 
woń rajska z niego się unosiła" 
 

 Dlatego od dawien dawna było w Kościele rozpowszechnione pobożne 
mniemanie, że Zbawiciel krótko po śmierci Matki Swej złączył jej ciało z duszą i 
wprowadził do nieba, gdzie ją ukoronowano na królową niebios. "Któżby się 
odważył powiedzieć, że ono święte łono, z którego Chrystus Pan wziął ciało Swoje, 
stało się pokarmem robaków?" (Św. Augustyn). 


