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Dziś odbywa się stanowa pielgrzymka kobiet do Piekar Ś lą-

skich. Z naszej wspo lnoty pątniczki wyruszyły pieszo oraz autoka-
rem. Powrotu pieszej grupy spodziewamy się około godz. 1800. 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne dzis  o 1630. 
We wtorek 22 sierpnia zapraszamy na Wieczór św. Rity Roz-

poczniemy go Mszą s w. o godz. 1800, potem naboz en stwo z odda-
niem czci relikwiom s w. Rity. 

W sobotę 26 sierpnia przypada Uroczystość NMP Często-
chowskiej. Tego dnia wyruszy także chorzowska pielgrzymka 
do Częstochowy: przez Świerklaniec i Woźniki. Po dwóch nocach w 

Częstochowie, powrót z Piekar Śląskich do Chorzowa. Pielgrzymka 

rozpoczyna się 26 sierpnia, mszą świętą o 800 w kościele św. Jadwigi. 

Koszt pielgrzymki, w tym noclegi i transport bagażu, to 120 zł. Zapisy 

w parafii św Jadwigi aż do dnia wyjścia.  

Serdecznie zapraszamy również wszystkich Chorzowian, na 

wspólną Mszę świętą przed obrazem Jasnogórskim, 29 sierpnia o godz. 

11. Po mszy odprawimy drogę krzyżową na wałach.  
Parafia zamierza zorganizować pielgrzymkę autokarową do 

Częstochowy. Wracając wstąpimy do Gidli i s w. Anny. Koszt 30 zł, 
zapisy w kancelarii.  

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej 
świątyni w tym tygodniu w czwartek o 1530 razem z Arcybrac-
twem NŚPJ, w piątek o godz. 2000 oraz w sobotę od 1700 cicha ado-
racja. Zapraszamy. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na pokrycie biez ących ra-
chunko w parafii. Za tydzien  kolekta na potrzeby parafii. Bo g Zapłac  
za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, są 
Misyjne Drogi;  oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

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 
20.08. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 15, 21-28) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XX Niedziela Zwykła   

   Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedł-

szy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja 

córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej 

ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzy-

czy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które 

poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, 

dopomóż mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom,        

a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą 

okruchy, które spadają ze stołu ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O 

niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej 

chwili jej córka była zdrowa.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz  do Ewangelii  

    Kobieta kananejska dla Izraelitów była poganką, z którą nie powinno się na-

wet rozmawiać. Aby dotrzeć do Jezusa, musi ona pokonać społeczno-kulturową 

barierę separacji. Jest to dla niej próba charakteru, a może jeszcze bardziej pró-

ba ducha. Czy zdoła uwierzyć, że może osiągnąć upragniony cel - zdrowie cór-

ki? Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy dowodem tych 

rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr 11, 1). Ważne są uwarunkowania, ale 

jeszcze ważniejsze jest serce. Tak to kiedyś Abraham uwierzył i stał się ojcem 

wszystkim wierzących. Także tej kananejskiej kobiety. A ja? Czy mogę powie-

dzieć, że mam wiarę jak Abraham? Społecznie przynależę do grupy ludzi 

ochrzczonych, ale czy wierzę? Wiara, jeśli nie jest podtrzymywana przez na-

dzieję, może osłabnąć. Kobieta kananejska pokłada swą ufność i nadzieję         

w Jezusie, którego nazywa Panem, Synem Dawida. Tym samym uznaje w Jezu-

sie "nadzieję Izraela", oczekiwanego Mesjasza. Podobnie jak wiara, także jej 

nadzieja zostanie poddana próbie. Uczniowie Jezusa, aby mieć wreszcie spokój, 

zachęcają Mistrza do działania i do "załatwienia" sprawy tej kobiety. Jezus jed-

nak nie ustępuje. Jest obiecanym Mesjaszem, ale Jego misja kieruje się najpierw 

do domu Izraela. Kobieta jest wytrwała, nie zniechęca się. A my jakże łatwo się 

zniechęcamy. Nieraz nawet boimy się wyraźnie formułować prośby. Dlatego    

w wielu sprawach nie prosimy, bo się nie spodziewamy. O co boję się prosić 

Jezusa? 



XX Niedziela Zwykła - 20 sierpnia 2017. 

700 Za †† z rodzin Gnutek, Najder, Puchała.  

900 

Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary i Eugeniusza Respondków z okazji 40. roczni-

cy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,  

dary Ducha Świętego, 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 ślu-

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

1700 Za † Annę Górak od syna z rodziną.  

Poniedziałek 21 sierpnia 2017. 

700 Za † ojca Jana Rozworę - od żony i córek z rodzinami.  

1800 Za † Wojciecha Wyderkę od pracowników firmy ochroniarskiej ERA oraz Szkoły Zarzą-

dzania w Chorzowie.  

Wtorek  22 sierpnia 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz w intencji Izabeli i 

Edwarda Grossów z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

1800 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.  

Środa 23 sierpnia 2017.  

700 Za Parafian.  

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

dziękowań; 

- Za † Marię Bułgarę oraz †† z rodziny Walter, Szuster i Bieniasz; 

- Za † Jerzego Zaczyka oraz †† z rodziny Zaczyk i Kempa; 

- Za † Czesława Sobockiego - od sąsiadów z ul. Młodzieżowej 39.  

Czwartek 24 sierpnia 2017. 

700 Za parafian.  

1700 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień z okazji  urodzin.  

Piątek 25 sierpnia 2017. 

700 Za Parafian.  

1800 Za †† rodziców Anielę i Władysława Kiszków.  

Sobota - Uroczystość MB Częstochowskiej 26 sierpnia 2017. 

700 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. s. Faustyny za †† Zofię i Józefa Wil-

ków oraz Zofię, Kazimierza i Włodzimierza Piotrowskich, męża Emila i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

1800 Za †† rodziców, dzidków i pokrewieństwo z obu stron.   

XXI Niedziela Zwykła - 27 sierpnia 2017. 

700 Za † Kazimierza Wiejaczkę na pamiątkę urodzin.  

900 Za Parafian.  

1100 1. Do Opatrzności Bożej w intencji  Teresy i Zygmunta Błaszczaków z okazji 50. roczni-

cy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM. 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji  Gabrieli i Franciszka Kempów z okazji 50. rocznicy 

ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny.       TE DEUM.  

1230 CHRZTY: Tomasz  Żurke, Igor Słabik              ROCZKI: Piotr  Żurke  

1700  

Jasna Góra: rok 2017 czasem świętowania 300-lecia koronacji  
Cudownego Obrazu Matki Bożej 

 
   Rok 2017 będzie czasem świętowania 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki 

Bożej. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się już 8 września i potrwają na Jasnej Górze 

także do 8 września. Kulminacyjnym punktem tej wyjątkowej rocznicy będą ogólnopol-

skie uroczystości 26 sierpnia. Pierwsza koronacja papieskimi diademami wizerunku 

Jasnogórskiej Maryi odbyła się 8 września 1717 r. i była pierwszą taką ceremonią poza 

Rzymem. W związku z jubileuszem Jasna Góra otrzymała kolejny dar od papieża Fran-

ciszka. Są to odpusty specjalnie dedykowane na Rok Jubileuszowy pielgrzymom przy-

bywającym do Sanktuarium. Dekret o odpustach przekazał 8 grudnia 2016 r. ks. prał. 

Krzysztof Nykiel, Regens Penitencjarii Apostolskiej.  

   Łaskę odpustu można uzyskać: nawiedzając w pielgrzymce Sanktuarium Matki Bożej 

na Jasnej Górze i uczestnicząc w świętych obrzędach przed ukoronowanym Wizerun-

kiem; pokornie prosząc Boga przez Maryję za wierność Polski powołaniu chrześcijań-

skiemu, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o obronę rodzin, świata i Kościoła, a 

także za osobę Ojca Świętego; modląc się Modlitwą Pańską, wyznając Wiarę i przyzy-

wając opieki Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; przyjmując sakramenty po-

jednania i Eucharystii. 

   Odpust zupełny mogą uzyskać również osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z waż-

nej przyczyny nie mogą wyjść z domu, a połączą się pragnieniem ducha z tymi, którzy 

pobożnie nawiedzają Sanktuarium. Osoby te powinny, będąc w stanie łaski uświęcają-

cej, wzbudzić intencję wypełnienia (gdy będzie to jak najszybciej możliwe) trzech zwy-

kłych warunków uzyskania odpustu i przed jakimkolwiek wizerunkiem Matki Bożej 

odmówić pobożnie modlitwy, ofiarując miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje cierpie-

nia i niedogodności własnego życia. Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego zosta-

ły umieszczone na specjalnych tablicach w bramie prowadzącej do Sanktuarium, w 

miejscu, gdzie znajdowała się Brama Miłosierdzia.  


