
Ogłoszenia Parafialne 15.05.2016r. 

Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Zapraszamy na s wiąteczne nie-
szpory o godz. 1630. 

Jutro w II Dzień Zielonych Świąt oddajemy czes c  Maryi, Matce Kos cioła, Msze 
s w. będą  sprawowane jak w tygodniu. 

Tydzień temu przez ylis my w naszej wspo lnocie Uroczystos c  I Komunii s w. Skła-
dam serdeczne podziękowania siostrze Adriannie za przygotowanie dzieci w parafii. 
Dziękuję siostrom Adrianie i Salwatrix oraz rodzinie Tedo w za udekorowanie s wią-
tyni, rodzicom za przygotowanie dzieci oraz za dar dla parafii kto rym jest relikwiarz 
dla relikwii s w. Rity. 

W niedzielę za tydzień serdecznie wszystkich zapraszam na nabożeństwo 
ku czci św Rity, połączone z wprowadzeniem RELIKWII ŚW. RITY DO NASZEJ 
PARAFII. 

Nabożeństwo zostanie odprawione w przyszłą niedzielę, 22 maja wieczo-
rem o godz. 2000. Przewodniczyć będzie ks. Bp. Adam Wodarczyk, a przez całą 
niedzielę będziemy gościć u nas ojca Piotra Lamprechta augustianina, który 
przybliży nam kult św. Rity. 

Jutro o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.   
Zapraszamy na nabożeństwa majowe w tygodniu o 1730, a w czwartki po Mszy 

s w. o godz. 1700.  
Siostry Służebniczki zapraszają do klasztoru we wtorek o godz. 1330 senioro w 

a w sobotę od godz. 1400 do 1630 dzieci.  
We wtorek po Mszy św. wieczornej Odnowa w Duchu S więtym zaprasza na 

modlitwę uwielbienia. Pozostałe okazje do adoracji w czwartek o 1530 z Arcybrac-
twem NSPJ, w piątek o godz. 2000 dla zapracowanych i w soboty od 1700 cicha adora-
cja.  

W czwartek o godz. 1900 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  
Ośrodek Rekolekcyjny w Brennej serdecznie zaprasza do udziału w rekolekcjach 

dla mieszkańców miasta Chorzowa, które będą miały miejsce w Domu rekolekcyjnym w 

Brennej w dniach 20 - 23 czerwca.  Czas duchowej odnowy połączony z odpoczynkiem 

w zaciszu Beskidu Śląskiego będzie okazją do pogłębienia wiary i oderwaniem się od 

codzienności, spotkaniem z śląską tradycją. Szczegóły zamieszczono w gablotkach. 

Ubiegłoroczne dzieci pierwszokomunijne serdeczne zapraszamy na Mszę s w. rocz-

nicową w Boz e Ciało po procesji o godz. 1100. Spotkanie organizacyjne w czwartek 

po Mszy s w. szkolnej.  

Przypominamy o naszych parafialnych pielgrzymkach: do Ziemi Świętej w 
dniach 22-29 kwietnia 2017 r.; koszt tej os miodniowej pielgrzymki z wylotem z Ka-
towic to ok 3500 zł.  

Pielgrzymka do sanktuarium św. Jacka w Legnicy, gdzie miał miejsce cud 
eucharystyczny, oraz zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszo-
wie, wyjazd na sobotę 25 czerwca. Są jeszcze miejsca w trzecim autobusie. Naszym 
przewodnikiem będzie emerytowany Ks. Biskup Legnicki Stefan Cichy, kto ry odpra-
wi za nas Mszę s w i będzie z nami zwiedzał Krzeszo w. Koszt przejazdu, zwiedzania 
Krzeszowa oraz posiłku regeneracyjnego 60 zł. Chętnych zapraszamy do kancelarii 
parafialnej. 

Głos świętego Antoniego 
15.05. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(J 20,19-23) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

  Niedziela Wielkanocna - Zesłanie Ducha Świętego 

   Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali ucznio-

wie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 

stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, poka-

zał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Je-

zus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 

was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a któ-

rym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto Słowo Pańskie. 

TAJEMNICA PIĘĆDZIESIĄTNICY 

    W dniu Pięćdziesiątnicy Apostołowie razem z Maryją zgromadzili się 

w Wieczerniku, by - zgodnie z żydowskim zwyczajem - uczcić święto 

Zbiorów, przypadające 50 dni po święcie Paschy. Nagle usłyszeli szum 

z nieba, a cały dom został wypełniony przez coś w rodzaju wichru. Zo-

baczyli też ogień - symbol obecności i potęgi Boga - którego języki roz-

dzieliły się i nad każdym z uczniów zatrzymał się jeden. Wszyscy po-

czuli w sobie szczególną moc i ogromną potrzebę przepowiadania 

Ewangelii innym ludziom. Zrozumieli, że w tej właśnie chwili spełniła 

się obietnica Mistrza o "innym Pocieszycielu". Zostali napełnieni Du-

chem Świętym.  

   Od tamtego dnia Duch Święty mieszka w Kościele i troszczy się o 

niego, hojnie udzielając swoich darów. Odtąd każdy człowiek, przyjmu-

jąc chrzest i inne sakramenty, zostaje napełniony Duchem Świętym i 

przez Niego obdarowany. Staje się członkiem Kościoła - dzięki otrzy-

manym darom - wyjątkowym, niezastąpionym w swojej funkcji, uboga-

cającym wspólnotę. "Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, 

aby stanowić jedno Ciało (...) Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 

Duchem" (1 Kor 12,13).  



NIEDZIELA Wielkanocna - Zesłanie Ducha Świętego 15 maja 2016.  

  700 Za † mamę Zofię Pawlak w 5. rocznicę śmierci i teściów z obu stron.  

 900 W rocznice święceń kapłańskich ks. Proboszcza Krystiana, ks. Seniora Mariana, ks. 

Henryka i ks. Bartłomieja.  

1100 W intencji Danuty i Piotra z okazji kolejnej rocznicy ślubu o potrzebne łaski, zdrowie, 

Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla małżonków i całej rodziny.  

1230 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Naj-

świętszej dla Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz dalsze błog. dla całej rodziny.  

1700 Za † Zofię Łamik jako pamiątka urodzin.  

Poniedziałek 16 maja 2016. 

700 Za † Michała Kowalskiego od lokatorów z ul. Kopernika 8.  

800 Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Małgorzaty, z podziękowaniem za dar życia i 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej 

i św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny.  

1800 W intencji Moniki Dullek o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo świętych, w 

szczególności św. Moniki i św. Antoniego z okazji urodzin.  

Wtorek  17 maja 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † mamę Zofię Mierz-

wę na pamiątkę imienin, ojca Stanisława, braci Tadeusza i Stanisława  

800 Za Parafian  

1800 1.  Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski w kolejną rocz. urodzin 

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

2. Za †† rodziców Pawła i Helenę Ochmańskich w rocznicę śmierci, braci Czesława i 

Eugeniusza oraz pokrewieństwo z obu stron.  

Środa 18 maja 2016. 

700 Za dzieci nienarodzone.  

800 1. Za †† męża Bolesława i syna Ryszarda oraz †† z rodziny Dulatów. 

2. Za † Józefa Żarów od Pauliny i Lucjana Czul.  

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

dziękowań; 

- Za † Reginę Morawiec w 1. rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron. 

- Za †† Romana i Urszulę Biegiszów oraz †† lokatorów z ul. Różanej 4. 

- Za † Gerarda Madeję w 30 dzień po śmierci. 

- Za †† lokatorów z ul. Krzywej 41 oraz za  †† z ich rodzin.  

- Za †† Jana Kulaka w 12. rocz. śmierci, Edmunda Kulaka w 7. rocz. śmierci oraz za †† 

z rodzin Kulak i Wilk  

Czwartek 19 maja 2016. 

700 1. Za †† Bożenę i Czesława, Stefana Warotów, Janusza Wiekierę oraz Zdzisława Macią-

ga. 

2. Za †† rodziców Elżbietę i Tadeusza Kowalczyków oraz za †† z rodziny.  

800 Za †† rodziców Gertrudę i Maksymiliana Langosów w kolejną rocznicę śmierci oraz za 

†† z rodzin: Langos, Bernas, Bobko i Zapora.  

1700 1. O radość życia wiecznego dla Gizeli Przybytek w 3. rocznicę śmierci. 

2. Za  Dorotę Bogdoł od lokatorów z ul. Dąbrowskiego 16.  

 
Ciąg dalszy ogłoszeń: 
 
W czwartek rocznicę urodzin obchodzi Abp Skworc, pamiętajmy o nim w naszych mo-

dlitwach. 
W modlitwach pamiętajmy także o diakonach, kto rzy dzis  rozpoczynają rekolekcje 

przed s więceniami prezbiteratu.  
Rodziny z naszego miasta przyjmujące pielgrzymo w w ramach Dni w Diecezji S DM są 

zaproszone na Eucharystię w ich intencji w najbliz szą s rodę o 18.00 w kos ciele s w. Jadwigi. 
Potem o 1845 spotkanie w duz ej Sali Domu Parafialnego przy ul. Chrobrego 17. 

Dziękujemy za złożone ofiary na kolejny etap prac remontowych. Niebawem wzno-
wione zostaną prace przy hydroizolacji naszych schodo w. Za tydzien  kolekta na biez ące 
potrzeby parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Misyjne Dro-
gi takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien -
stwa.                  

  
                                                                                                                               Szczęść Boże! 

Piątek 20 maja 2016 

700 Za †† Józefa Watychowicza i Elfrydę Kubiczek w kolejną rocznicę śmierci.  

800 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo i zdrowie dla Ewy z okazji urodzin i całej rodziny.  

1800 1. O dar życia wiecznego dla Tadeusza Wrany w 1. rocznicę śmierci. 

2. Za †Halinę Machowską od rodziny z Poznania.  

Sobota 21 maja 2016 

700 Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów.  

800 Za † Jadwigę Fojcik i †† z rodzin Fojcik i Klosa.  

1800 Za †† rodziców Franciszkę i Tomasza, rodzeństwo Jadwigę, Józefa, Edmunda i Alfonsa.  

NIEDZIELA - 22 maja 2016  

700 Do Opatrzności Bożej,  za wstawiennictwem Matki Boskiej, św. Antoniego i św. Rity 

intencji Antoniego, z podziękowaniem za łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 

zdrowie i wyjście z utrapień.  

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli z okazji urodzin prosząc o Boże błogosławień-

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

1100 Za †† Franciszka i Elżbietę Płatek w rocznicę śmierci.  

1230 1. Do Opatrzności Bożej w intencji Justyny Zawierta z okazji 50. rocznicy urodzin, po-

dziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę 

Matki Najświętszej i św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty Karolak z okazji 60. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Naj-

świętszej dla solenizantki i całej rodziny oraz za †† z rodzin Jendrysik, Karolak, Boche-

nek, Bogacki, Pietrek, Siwczyk, Klencz, Grundszok i Noras.  

1700 Za † mamę Marię Czyż w 10. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Czyżów i Sobków.  


