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Dziś odbywa się stanowa pielgrzymka kobiet do Piekar 

Ś ląskich. Z naszej wspo lnoty pątniczki wyruszyły pieszo oraz 
autokarem. Powrotu pieszej grupy spodziewamy się około 
godz. 1800. 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne dzis  o 1630. 
Jutro przypada Uroczystość św. Jacka – gło wnego Patro-

na naszej Archidiecezji.  
We wtorek  po Mszy s w. Odnowa w Duchu Ś więtym zapra-

sza do wspo lnej adoracji Najs więtszego Śakramentu. Pozostałe 
okazje to czwartek o 1530 razem z Arcybractwem NŚPJ oraz w 
sobotę od 1700 cicha adoracja. 

Najbliższy piątek to III piątek miesiąca zapraszamy do 
wspo lnego odmo wienia Koronki do Miłosierdzia Boz ego o 1730 
w kaplicy naszej s wiątyni.  

Otrzymaliśmy informację, z e tegoroczna chorzowska pie-
sza pielgrzymka do Częstochowy zakon czy się dzien  wczes niej i 
zakon czy się 29 sierpnia - a nie jak było planowane do 30 sierp-
nia. 29 sierpnia odbędzie się planowany przejazd autokarem, 
kto ry miał się odbyc  dzien  po z niej. Z powodu skro cenia czasu 
trwania pielgrzymki cena spada do 95 złotych. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na pokrycie biez ących 
rachunko w parafii. Za tydzien  kolekta na potrzeby parafii na 
prowadzone prace remontowe. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedziel-
ny, są Misyjne Drogi;  chorzowskie Spotkania oraz nasz biuletyn 
informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Wszystkim, kto rzy przez ywają swoje urlopy i wakacje z y-
czymy 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 
16.08. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(J 6,51-58) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XX Niedziela Zwykła 

   Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 

moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak 

On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowie-

czego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto 

spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w 

dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest 

prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we 

Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, 

kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - 

nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa 

ten chleb, będzie żył na wieki.  Oto Słowo Pańskie. 

Św. Jacek - patron archidiecezji  

    Ikonografia najczęściej przedstawia św. Jacka z monstrancją lub kustodią w 

jednej ręce i z figurą Matki Bożej w drugiej. Tradycja bowiem głosi, że kiedy 

św. Jacek musiał uciekać przed Tatarami z Kijowa, zabrał ze sobą Najświętszy 

Sakrament, by nie narazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła usłyszał głos 

Maryi: Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę. Kiedy święty dał do zrozu-

mienia, że kamiennej figury przedstawiającej Matkę Bożą nie udźwignie, Nie-

pokalana zapewniła go, że Jej Syn uczyni figurę lekką. Tak też się stało. Domi-

nik uciekł wraz ze współbraćmi z kijowskiego klasztoru. Następnie nad Dnie-

prem rozłożył braciom płaszcz i suchą nogą przeprowadził ich na drugi brzeg 

rzeki. W ten sposób zarówno siebie, jak i swoich braci uwolnił od niebezpie-

czeństwa. Figura zaś odbiera cześć w katedrze przemyskiej. W Krakowie oto-

czona jest czcią wzorowana na niej Matka Boża Jackowa. 



XX NIEDZIELA Zwykła 16 sierpnia 2015.   

  700 W 1. rocz. ślubu Dominiki i Marcina Kowalskich z prośbą o Boże błogosławieństwo       

i potrzebne łaski.  

 900 Za Parafian.  

1100 Z podziękowaniem Bogu w Trójcy Jedynemu i Maryi za dar wiary, nadziei i miłości      

w intencji rodziny Barbary i Norberta Nowak oraz dzieci i wnuków z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.  

1230 Za † męża Stanisława Wilusza w kolejną rocz. śmierci.  

1700 Za †† Reginę Ptak w 15. rocz. śmierci, synów Mateusza i Jacka, braci, siostrę i pokre-

wieństwo.  

Poniedziałek 17 sierpnia 2015. 

700 Jako dziękczynienie – od  Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.      

1800 Za † Helenę Skawińską w kolejną rocz. śmierci oraz za †† z rodziny Skawińskich  Ur-

szulkę i Stefana.  

Wtorek 18 sierpnia 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za żyjących i †† człon-

ków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania do Arcybractwa.  

1800 Za †† Rudolfa Horaka, w kolejną rocz. śmierci,  żonę Eleonorę i rodziców z obu stron.  

Środa 19 sierpnia 2015. 

700 Za †† z rodziny:  Gnutek, Najder, Puchała i Knapczuk.  

1800 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 

- W intencji naszego organisty Bolesława Dullek o Boże błogosławieństwo, opiekę Mat-

ki Bożej i wstawiennictwo Świętych, w szczególności św. Antoniego i św. Cecylii         

z okazji imienin.  

Czwartek 20 sierpnia 2015. 

700 W intencji Agnieszki i Daniela z okazji kolejnej rocz. ślubu.  

1700 Za †† Antoniego i Nikodema, szwagra Józefa i za †† z rodziny z obu stron.  

Piątek 21 sierpnia 2015.  

 700 Za † Jarosława Slup-Ostrawskiego – od lokatorów z ul. Krzywej 41  

1800 Za †† męża Mariana w kolejną rocz. śmierci, rodziców, teściów, brata Piotra, bratową 

Halinę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota 22 sierpnia 2015 

700 O łaskę nieba dla żyjących i †† Tercjarzy św. Franciszka z Asyżu z Parafii św. Antonie-

go.  

1230 Ślub rzymski: Renaty Lukaszczyk i Piotra Malika.  

1600 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes z podziękowaniem 

za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne 

łaski dla Teresy z okazji urodzin.  

1800 Za †† Anielę, Franciszka i Antoniego Pustelników, Annę Krannich oraz Weronikę i Sta-

nisława Zając.  

XXI NIEDZIELA Zwykła 23 sierpnia 2015.  

700 Za Parafian.  

900 Z okazji 90. rocz. urodzin Bronisławy Wolnej z podziękowaniem za otrzymane łaski       

z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata.  TE DEUM  

1100 W intencji Moniki i Łukasza z okazji kolejnej rocz. ślubu o Boże błogosławieństwo         

i zdrowie dla małżonków, Amelki i całej rodziny.  

1230 Za ††  męża Henryka Jeziornego w 20. rocz. śmierci oraz rodziców i krewnych z obu 

stron.  

1700 Za †† Alfreda Gąsiorka – od lokatorów z ul. Krzywej 31.  

Żywot świętego Jacka  

 

   Święty Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej, na krótko przed 1200 rokiem. 

Był synem szlachetnego rodu Odrowążów i krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, 

człowieka o szerokich, europejskich horyzontach, którego silna indywidualność i znakomita po-

zycja w ówczesnym Kościele zaważyć miała na drodze kariery duchownej, jaką podjął Jacek. 

Wpływowy i bogaty biskup Iwo ustanowił go kanonikiem katedralnym, a następnie wysłał za 

granicę do Paryża i Bolonii na kilkuletnie studia z zakresu teologii i prawa kanonicznego. Po 

powrocie z tych studiów Jacek wyróżniał się swoją wiedzą i surowym trybem życia.  

   Wyjeżdżając do Rzymu, biskup Iwo zabrał ze sobą Jacka. W Rzymie miało miejsce spotkanie 

z Dominikiem, założycielem zgromadzenia nazwanego od jego imienia zakonem dominikań-

skim. Biskup Iwo zwrócił się do niego z prośbą o przysłanie zakonników do Polski, ale Dominik 

odpowiedział, że braci nie ma, chętnie jednak przyjmie do zakonu Polaków, a następnie wyśle 

ich do kraju. Wtedy trzy osoby towarzyszące Iwonowi: Jacek, Czesław i Niemiec Herman, zgło-

siły się do Dominika i po odbyciu rocznego nowicjatu zostały przyjęte do zakonu. Jacek miał 

wtedy niewiele ponad dwadzieścia lat. Jesienią 1222 r. świeżo wyświęceni bracia dominikanie 

przybyli do Krakowa i osiedlili się przy kościele Świętej Trójcy w Krakowie. Stanęło przed nimi 

podwójne zadanie: organizacja klasztorów na ziemiach polskich i podjęcie akcji misyjnej wśród 

sąsiednich ludów. W realizacji obu tych zadań udział Jacka jest bezsprzeczny. Stał on na czele 

jednej z grup, która na przełomie lat 1225/1226 wyruszyła z Krakowa na północ i witana przy-

chylnie przez księcia Swiętopełka i biskupa Michała, założyli klasztor w Gdańsku.  

    Powodzenie tej akcji zadecydowało o okrzepnięciu prowincji polskiej dominikanów. Zrówna-

nie jej praw z innymi dokonało się w Paryżu, na Zielone Święta 1228 roku Jacek brał udział w 

delegacji na tę nadzwyczajną kapitułę obok prowincjała Gerarda z Wrocławia i Marcina z San-

domierza. Wybór ten świadczy o pozycji zajmowanej przez niego w krakowskim zakonie. Po-

twierdza to również wspomniany już dokument biskupa Iwona, w którym czytamy, że 29 wrze-

śnia 1228 r. Jacek i prowincjał Gerard wzięli udział w kapitule prowincjonalnej krakowskiej. 

Domniemać należy, że składali sprawozdanie z sukcesu paryskiego młodej polskiej prowincji.  

   Szereg następnych lat zajęła Jackowi akcja misyjna na Rusi i w Prusach. Wyprawa kijowska 

miała miejsce w latach 1228 - 1233, a działalność w Prusach w latach 1236 - 1238. W ciągu lat 

czterdziestych i pięćdziesiątych XIII w. był on stale związany z klasztorem krakowskim.  

    Jacek nie był ani prowincjałem, ani nie piastował godności przeora regularnego domu zakon-

nego. Skupił się na bardzo ważnych zadaniach stojących przed dominikanami polskimi: misją 

wewnętrzną i zewnętrzną. W Polsce bowiem na czoło zagadnień stojących przed Kościołem wy-

suwały się nie herezje, ale pogłębienie bardzo jeszcze powierzchownego chrześcijaństwa.  

   Tekst lektora Stanisława, jak i protokoły cudów, wskazują na szczególną rolę kultu Matki Bo-

żej w życ Jacek zmarł w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 1257 ro-

ku. Został pochowany w kościele dominikanów w Krakowie. iu Jacka. Są też śladem głębokiej 

wiary ówczesnych ludzi w jego moc cudotwórczą.  


