
Ogłoszenia Parafialne 14.08.2016r. 

Dziś o 1500 w domu katechetycznym odbędzie się spotkanie III Zakonu 
Franciszkan skiego.  Zapraszamy na nieszpory niedzielne dzis  o 1630. 

W sobotę przez ywac  będziemy Uroczystos c  Wniebowzięcia NMP. Msze s w 
sprawowac  będziemy według porządku niedzielnego. Nieszpory Maryjne 
odprawimy o 1630. Tradycyjnie tego dnia s więci się zioła i kwiaty – uczyni-
my to po kaz dej Mszy s w.  

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. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. 
Legion Maryi zaprasza 10 września na doroczną pielgrzymkę Legionu 

do Częstochowy. Koszt 25 zł, zapisy do 28 sierpnia u p. Celiny Horak tel. 
666950649.  

Przypominamy o naszej parafialnej pielgrzymce do Ziemi Świętej od 
22 do 29 kwietnia 2017 roku. Szczego ły w kancelarii serdecznie zaprasza-
my zainteresowanych. 

Zapraszamy serdecznie na nasz parafialny Rodzinny Festyn u Antoni-
ka. W tym roku festyn odbędzie się w sobotę 17 września. Jak co roku 
przygotowane będą atrakcje i dla dzieci i dla dorosłych, będzie loteria 
z nagrodami, dobre jedzenie i dobra muzyka. Naszycm dobroczyńcom 
dziękujemy za wsparcie i jak co roku prosimy o upominki i gadżety do 
loterii.   

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

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na biez ące remonty i inwestycje w na-
szej parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. Kolekta w uroczystos c  Wniebowzięcia 
NMP na biednych, a w przyszłą niedzielę na pokrycie biez ących rachunko w 
parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały 
Gość; są Misyjne Drogi;  jest takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Anto-
niego. 

Wszystkim, kto rzy przez ywają swoje urlopy i wakacje z yczymy 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 
14.08. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 12,49-53) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XX Niedziela Zwykła  

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i 

jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję 

udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, 

powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w 

jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec prze-

ciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; 

teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej.  Oto Słowo Pańskie. 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 
 

   Według Tradycji Matka Boża ostatnie lata swego życia spędziła w Jerozoli-

mie w pobliżu Wieczernika albo w Efezie. Większość badaczy przychyla się do 

pierwszej możliwości. Istnieje przekaz, że św. Jan Apostoł opuścił Ziemię 

Świętą w czasie pierwszego wielkiego prześladowania Kościoła w roku 34 i 

udał się z Maryją do Efezu. Chciał Ją w ten sposób uchronić przed niebezpie-

czeństwami prześladowań. Jednakże w pierwotnej literaturze chrześcijańskiej 

nie ma żadnej wzmianki o takiej podróży. Ponadto ustalono, że św. Jan udał się 

do Efezu dopiero ok. 68 roku, Maryja miałaby więc wtedy około 85-90 lat. Św. 

Paweł Apostoł, który wkrótce po śmierci Chrystusa przybył do Efezu, nic nie 

wspomina, aby przed nim w tym mieście był św. Jan z Maryją. Nie napotkał 

tam też żadnych śladów chrześcijaństwa.  

   Apokryficzne Acta Johannis z drugiej połowy II w. wspominają, że Jan, gdy 

przybył do Efezu, sam był już stary, nie ma też żadnej wzmianki, by Maryja 

była tam z nim. Aeteria, pątniczka nawiedzająca miejsca święte w latach 385-

386, wspomina, że Jan był pogrzebany w Efezie, natomiast nie wie nic, aby tam 

był grób Maryi. Pseudo-Dionizy Areopagita pisze, że w czasie swojej piel-

grzymki do Ziemi Świętej w roku 363-364 dowiedział się od św. Cyryla Jerozo-

limskiego, patriarchy Jerozolimy, że grób Maryi był w Jerozolimie w Dolinie 

Jozafata. Podobny opis zawiera apokryf Księga Jana z IV w. W apokryfie tym 

jest mowa o tym, że Maryja umarła śmiercią naturalną w Jerozolimie, została 

pogrzebana u stóp Góry Oliwnej w Dolinie Jozafata i że została wzięta do nie-

ba. Wszystkie znane starożytne apokryfy wskazują, że grób Maryi jest w Getse-

mani w Dolinie Jozafata. Obecnie znajduje się tam kościół, którym opiekują się 

prawosławni Grecy.  



Poniedziałek 15 sierpnia 2016. 
700 Za Parafian.  

900 W intencji Krystyny Mieszczyk z ok. 69. rocznicy urodzin, brata Mariana Wąsacza z ok. 

70. rocznicy urodzin i żony Haliny z ok. 66 rocznicy urodzin.             TE DEUM  

1100 Do Opatrzności Bożej w int. Aleksandry i Daniela Kamosiów z okazji 10. rocz. ślubu 

oraz córki Zuzi w 9. rocznicę ur. o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę MB.  

1230 Do Opatrzności Bożej z ok. 70 rocz. ur. Krystyny z podziękowaniem za dar życia, otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i dary Ducha Św. dla solenizantki i całej ro-

dziny.                                                                                                  TE DEUM  

1700 Za † Adama Kukowkę w 1 rocznicę śmierci oraz za † Eugeniusza Kukowkę.  

Wtorek  16 sierpnia 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za †† rodziców Helenę i 

Jerzego Łokieć, brata Romana, Jana i Ewę Łokieć, Alojzego Biskupek, rodziców i sio-

strę i za †† z rodzin Łokieć, Pająk, Kopeć, dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 Do Bożej Opatrzności w intencji Agnieszki, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, światło 

Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.  

Środa 17 sierpnia 2016. 

700 W intencji Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św: Krzysztofa Nawrata, Józefa Podko-

wy, Jacka Delocha, Janusza Tedy, Macieja Onderki, Macieja Pieniążka, Dariusza Otwo-

rowskiego o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Jacka – ich patrona.  

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

dziękowań; - Za † Małgorzatę Marniok od lokatorów z ul. Astrów 16.  

Czwartek 18 sierpnia 2016. 
700 Za †† Helenę i Stefana Skawińskich.  

1700 Za †† Rudolfa Horak w kolejną rocznicę śmierci, żonę Eleonorę i rodziców z obu stron.  

Piątek 19 sierpnia 2016. 
700 Za †† Albinę Gnutek jako pamiątka urodzin, męża Stanisława i syna Leszka.  

1800 W intencji naszego organisty Bolesława Dullka o Boże błog., opiekę Matki Bożej 

i  wstawiennictwo świętych, szczególnie św. Antoniego i św. Cecylii z okazji imienin.  

Sobota 20 sierpnia 2016. 
700 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej w intencji solenizantek: Anny 

Ciekańskiej i Teresy Zalewskiej z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze 

lata, łaskę wiary, dary Ducha Świętego i opiekę św. Franciszka.  

1800 Za †† męża Mariana w 50. rocznicę śmierci, rodziców Józefę i Jana, teściów Józefa i 

Józefę oraz brata Piotra z żoną Haliną.  

XXI Niedziela Zwykła 21 sierpnia 2016. 
700 O miłosierdzie Boże i dar nieba dla † Haliny Machowskiej od Jana z żoną.  

900 Za Parafian.  

1100 Do Bożej Opatrzności w int. Norberta i Barbary Nowaków z okazji 50. rocz. ślubu 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

Bożej na dalsze lata dla małżonków, dzieci i wnuków. TE DEUM  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Lucjany i Witolda Misztalów z okazji 50. rocznicy ślu-

bu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki 

Bożej, a także o dalsze łaski dla Lucjany z okazji 70 rocznicy urodzin. TE DEUM  

1700 Do Opatrzności Bożej w int. Moniki i Łukasza z ok. r. ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. dla małżonków, córki Amelki i całej rodziny.  

   


