
Ogłoszenia Parafialne 14.05.2017r. 

Dziś w naszej wspólnocie parafialnej obchodzimy Uroczystość I Ko-
munii św. Do tego sakramenty podczas Mszy s w. o godz. 1100 po raz pierw-
szy przystąpi trzydzies cioro dwoje dzieci. Dzisiejsze naboz en stwo majowe 
jest naboz en stwem dziękczynnym za dar Komunii s w. i zostanie odprawione 
o godz. 1600. Dziś o godz. 1500 spotkanie III zakonu franciszkańskiego. 
Zapraszamy na nabożeństwa majowe w tygodniu o 1730, a w czwartki po 
Mszy s w. o godz. 1700.  

W poniedziałek  o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.  
Akcja Katolicka przy naszej Parafii zaprasza w czwartek 18 maja 

2017 r. na konferencję „Trwajmy mocni w wierze”, zorganizowaną  z 
okazji 90. urodzin Josepha Ratzinger. Gościem konferencji będzie ks. 
prof. dr hab. Jerzy Szymik. Konferencję poprowadzi ks. Arkadiusz Wu-
wer. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 1700, wstęp wolny. 

Również w czwartek auli Zespołu Szkół Technicznych nr im. Maria-
na Batko zostanie nadane imię Sługi Bożego ks. Jana Machy. Uroczystos c  
rozpocznie się w kos ciele s w. Jadwigi Mszą s w. o godz. 900, a następnie odbę-
dzie się sesja naukowa w szkole. 

Ogłoszenie dla kandydatów do bierzmowania i świadków: próba 
przed bierzmowaniem w piątek 19 maja po mszy św. wieczornej. Sa-
krament bierzmowania udzielony zostanie 25 maja podczas Mszy św. o 
godz. 1800. Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu: we wtorek po 
Mszy s w. wieczornej, w czwartek o 1530 w piątek o 2000 i w sobotę o 1700.  

W sobotę od 1400 do 1630 siostry zapraszają dzieci i młodziez  do swoje-
go klasztoru. 

Ksiądz Arcybiskup zaprasza pary małz en skie, kto re w tym roku s więtu-
ją jubileusz sakramentu małz en stwa (5,10,15 i następne), na  wspo lne Ś wię-
towanie Jubileuszy Małz en skich 21 maja br. w Katowickiej Archikatedrze 
Chrystusa Kro la o godz.1200. Małz onkowie odnowią przyrzeczenia małz en -
skie i otrzymają indywidualne błogosławien stwo. Zgłoszenia i więcej szcze-
go ło w przez stronę www.przednamimalzenstwo.pl. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia, z e 26 maja od godz. 800 w przy-
chodni lekarskiej „Nasza Przychodnia” przy ul. Młodziez owej 33, odbędą się 
badania UŚG DOPPLER Przepływo w szyjnych i kon czyn dolnych, UŚG tarczy-
cy, nerek, płuc, stawo w piersi oraz echo serca. Badania są płatne, szczego ły 
w przychodni.  Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby parafii, za ty-
dzien  kolekta na biez ące rachunko w parafii za energię gaz wodę. Bo g Zapłac  
za kaz dy dar. Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, 
Mały Gość; są Misyjne Drogi takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Anto-
niego. Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swe-
go błogosławien stwa.        

                                                                                  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
14.05. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 14,1-12) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

V Niedziela Wielkanocna 

  Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W 

domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powie-

dział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam 

miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie 

Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie 

wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tyl-

ko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz 

już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a 

to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a 

jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego 

więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Oj-

ciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Oj-

ciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja je-

stem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze 

względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 

wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i 

większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.  Oto Słowo Pańskie. 

Czy wierzysz?    

   Jezus w dzisiejszej Ewangelii zadaje kluczowe pytanie każdemu z nas: 

„Wierzysz w Boga?”, po czym dodaje „skoro wierzysz w Boga i we mnie 

wierz”, bo „nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Co to 

znaczy? Co to za pytanie? Przecież ja wierzę! To mnie nie dotyczy! – powiesz 

w duchu. Ale czy faktycznie uznajesz, że Bóg jest, ufasz Mu i dążysz do Niego, 

bo wyznajesz, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem? Czy też Twoje WIERZĘ, to 

tylko słowo wypowiadane bez pokrycia w czynach? Wyuczona regułka, zapa-

miętana z lekcji katechezy? czy rzeczywiście żyjesz dla Boga i zawierzasz Mu 

całego siebie? Czy codziennie podejmujesz trud wiary i ryzykujesz utratę siebie 

w obronie wartości i zasad, które wyznajesz? Czy faktycznie całkowicie odda-

jesz Bogu wszystko i zgadzasz się, by On wypełniał swoją wolę względem Cie-

bie w każdym aspekcie Twojego życia?  



V Niedziela Wielkanocna - 14 maja 2017. 

700 
Do Opatrzności Bożej w intencji Łucji i Edwarda Grosów z okazji 55. rocznicy ślubu, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,  opie-

kę Matki Bożej Fatimskiej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny.   TE DEUM  

900 
Do Opatrzności Bożej w int. ks. seniora Mariana, ks. proboszcza Krystiana, ks. Henryka i 

ks. Bartłomieja z okazji rocznicy święceń kapłańskich o Boże błogosławieństwo, dary 

Ducha Św., zdrowie i opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity.  

1100 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św., oraz ich rodziców i chrzestnych.  

1230 Za † Erykę Kubicę – intencja od lokatorów z ul. Gałeczki 9.  

1700 Za †† Edwarda, Antoninę, Leona. Genowefę i Waleriannę Okrajnich.  

Poniedziałek 15 maja 2017. 

700 Za † mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę imienin.  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty Strąk z okazji 82. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 

Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity dla solenizantki i całej rodziny.  

1800 W intencji Michała Ligacza w kolejną rocznicę urodzin jako dziękczynienie za dar życia, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB dla solenizanta i całej rodziny.  

Wtorek  16 maja 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w int czcicieli i ofiarodawców oraz w intencji Moniki Dullek z 

okazji urodzin, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo świętych, 

szczególnie św. Antoniego i św. Moniki.  

800 Za † Zofię Pacek w 1. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny z obu stron.  

1800 Z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy ur. Iwony, z proś-

bą o Boże błog. zdrowie i opiekę MB dla solenizantki i całej rodziny.    TE DEUM.  

Środa 17 maja 2017.  

700 Za †† siostrę Jadwigę, rodziców Mariannę i Jana oraz †† z rodziny Forenz.  

800 Za †† Zofię Madej na pamiątkę imienin oraz męża Władysława i siostrę Celinę Hajduk.  

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

dziękowań; - Za † Tadeusza Gazdę od Andrzeja i Teresy Gazdów z rodziną; 

- Za † męża Lecha Owcarza.  

 Czwartek 18 maja 2017. 

700 Za dzieci nienarodzone.  

800 Za † Jadwigę Klytę oraz †† sąsiadów z ul. Poniatowskiego 28.  

1700 1. Za †† Alojzego w kolejną rocznicę śmierci i Emilię Wilczków, brata Antoniego i bra-

tową Irenę oraz †† z rodziny Wilczek, Kozub i Szejnowskich. 

2. Za † Joannę Kołodziej w 1. rocznicę śmierci oraz o Bożą opiekę dla osieroconej có-

reczki.  

Piątek 19 maja 2017. 

700 Za † Władysława Budziaka – intencja od Marii Pyznar z rodziną.  

800 Za † Józefa Watychowicza w kolejną rocznicę śmierci.  

1800 1. Za † Gizelę Przybytek w 4. rocznicę śmierci. 

2. Za † Tadeusza Wranę w 2. rocznicę śmierci.  

Tajemnica obecności Jezusa w Eucharystii 
 

   Tajemnica chrześcijaństwa - pisze św. Tomasz z Akwinu - ma zawsze potrójny wy-

miar: jest "pamiątką̨" przeszłości, "obecnością̨" łaski oraz "oczekiwaniem" na wypełnie-

nie w wieczności. Dlatego nazywa on Eucharystię "świętą̨ ucztą, na której przyjmuje się̨ 

Chrystusa i obchodzi się̨ pamiątkę̨ Jego męki. Dusza napełnia się̨ łaską, a my otrzymu-

jemy obietnicę przyszłej chwały" (O sacrum convivium).  

W Eucharystii zawiera się̨ więc przeszłość́, teraźniejszość́ i przyszłość́. Jest też w niej 

obecny ktoś́ większy niż̇ Jonasz, Salomon, Abraham i Mojżesz. Naprawdę̨ ukrywa się̨ w 

niej żywy Syn Boga! Tak trzeba rozumieć́ znaczenie słów: "A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni..." (Mt 28, 20).  

   Bóg Biblii jest Bogiem z nami, to Bóg obecny. Nie jest to niedostępny Bóg filozofów, 

którego nie obchodzą̨ ludzkie sprawy. Dlatego właśnie w sposób pełny i ostateczny ob-

jawia się̨ On w Eucharystii. Eucharystia jest zatem prawdziwym krzewem gorejącym, w 

którym Bóg objawia swoje imię̨ - Jahwe, czyli (według pierwotnego znaczenia Wj 3, 

14) "Ten, który «jest»; Ten, który jest «obecny»".  

   Do tego nawiązuje Izajasz, kiedy pisze o dziecku, które zostanie nazwane Emmanue-

lem, czyli "Bogiem z nami" (por. Iz 7, 14). I wreszcie dokonuje się̨ fakt, w którym 

wszystkie te obietnice znajdują̨ urzeczywistnienie. "Słowo stało się̨ ciałem i zamieszka-

ło wśród nas" (J 1, 14). Obecność́ Boga, która wcześniej manifestowała się̨ w obłoku 

lub w nieuchwytnej chwale, teraz przejawia się̨ w ciele widzialnym, dotykalnym, które 

stale przebywa wśród nas.  

Sobota 20 maja 2017. 

700 Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów.  

800 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. s. Faustyny o radość życia wiecznego 

dla †† Zofii i Józefa Wilków oraz Zofii, Kazimierza i Włodzimierza Piotrowskich, męża 

Emila i dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 Za †† rodziców, ich rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

VI Niedziela Wielkanocna 21 maja 2017. 

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli Drendy z okazji  urodzin, o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.  

900 Za †† Elżbietę i Franciszka Płatków w rocznicę śmierci.  

1100 W intencji Danuty i Piotra Kowalskich z okazji  6. rocznicy ślubu, o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla małżonków i całej rodziny.  

1230 W intencji Wojciecha Leśnego z okazji 1. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar 

życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża.  

1700 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Iwony z okazji kolejnej 

rocznicy urodzin i całej rodziny.  


