
Ogłoszenia Parafialne 21.05.2017r. 

Tydzień temu przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Uroczystość I Komunii św. Skła-

damy serdeczne podziękowania siostrze Adriannie za przygotowanie dzieci w parafii. 

Dziękuję siostrom Adrianie i Salwatrix za udekorowanie świątyni, tym którzy im w tym 

pomagali, dziękuję rodzicom za przygotowanie dzieci oraz za dar dla parafii którym jest 

częściowe refundowanie kosztów wymiany reflektorów oświetlających wnętrze naszej 

świątyni, dziękuję za udział w „białym tygodniu”.  Dziękuję Akcji Katolickiej przy 

naszej parafii za zorganizowanie czwartkowej konferencji. Wszystkim uczestnikom 

za przybycie.  Zapraszamy na nabożeństwa majowe o 1730 w tygodniu dziś o 1630, a w 

czwartki po Mszy św. szkolnej. Dziękujemy rodzicom i dzieciom, które pamiętają o 

czwartkowej Mszy św. szkolnej.  

Jutro mija pierwsza rocznica wprowadzenia RELIKWII ŚW. RITY DO NA-

SZEJ PARAFII. Zapraszamy serdecznie wszystkich na Mszę św. wieczorną oraz na 

nabożeństwo ku czci św Rity. Wyjątkowo jutro nie będzie nabożeństwa majowego 

przed Mszą św.  

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w 

Polsce nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się do przy-

drożnych krzyży. Zapraszamy do uczestnictwa w tych procesjach: w poniedziałek po 

Mszy św. o godz. 700, a we wtorek i w środę po Mszach św. wieczornych udamy się do 

naszego krzyża misyjnego i będziemy wypraszali Boże błogosławieństwo dla pracują-

cych na roli, prosili o dobre urodzaje, o zachowanie nas od klęsk żywiołowych i głodu.  

W najbliższy czwartek o godz. 1800 podczas Mszy św. w naszej świątyni będzie 

udzielany sakrament Bierzmowania. Nabożeństwo z okazją do spowiedzie dla kan-

dydatów do bierzmowania w  środę o godz. 1900. 

W tym roku dobiega końca kadencja parafialnej rady duszpasterskiej. Dlatego 

zgodnie z postanowieniem Abp W. Skworca ogłaszamy harmonogram wyborów do 

nowej rady:  Terminarz wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w Archidie-

cezji Katowickiej - od Dziś: Ogłoszenie i rozpoczęcie procesu zgłaszania kandydatów;   

- 11 VI zostanie przedstawiona informacja o kandydatach i udostępnienie list wybor-

czych;  - 18 VI wybory; - 25 VI ogłoszenie składu rady. Zapraszamy do zgłaszania 

kandydatur: można to uczynić w kancelarii, w zakrystii, mailowo, proszę podać 

Imię, Nazwisko i adres kandydata, dobrze widziana krótka rekomendacja. 

W sobotę o godz. 715 sprzed kościoła wyjazd dzieci komunijnych na pielgrzymkę 

do Czernej i Łagiewnik.  W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstą-

pienia Pańskiego. Za tydzień odbędzie się stanowa pielgrzymka mężczyzn 

i młodzieńców do Piekar. Z naszej parafii piesza grupa z ks. proboszczem wyruszy o 

godz. 600 z kościoła, pielgrzymów przywitamy ok. godz. 1815. Pielgrzymów zachęcamy 

do skorzystania ze spowiedzi – okazja dla nich w sobotę od 1700.  Od piątku rozpoczyna 

się nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

Przypominamy o przygotowania do Rodzinnego Festynu u Antonika, który prze-

żywać będziemy w uroczystość naszego Parafialnego Odpustu - 18 czerwca. Dziękujemy 

za już złożone dary i ofiary, prosimy o wsparcie modlitewne tego naszego corocznego 

święta, można także wesprzeć je rzeczowo i finansowo – jak co roku przygotowane będą 

nagrody, upominki. Dary oraz ofiary na ten cel można składać w kancelarii lub bezpo-

średnio na parafialne konto, z dopiskiem festyn.  Dziękujemy za złożone dziś ofiary na 

potrzeby naszej parafii. Za tydzień kolekta na bieżące potrzeby Parafii. Bóg Zapłać za 

każdy dar. Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny,  jest Mały 

Gość, są Misyjne Drogi; a także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Głos świętego Antoniego 
21.05. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 14,15-21) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

VI Niedziela Wielkanocna 

  Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zacho-

wywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da 

wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie mo-

że, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was prze-

bywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze 

chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja 

żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a 

wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie mi-

łuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja 

będę go miłował i objawię mu siebie.  Oto Słowo Pańskie. 

  Komentarz do Ewangelii 

   Jezus odchodząc do Ojca obiecuje uczniom Ducha Świętego Pocieszyciela. W 

języku greckim określany jest On słowem „parakletos”, „Paraklet”, co etymolo-

gicznie oznacza „wezwany obok”.  Funkcja Parakleta polega na pomocy w po-

trzebie. Stąd słowo to przetłumaczono na łacinę jako „adwokat”. Adwokat broni 

czyjejś sprawy, honoru, prawa. Jednak określenie to w stosunku do Ducha Po-

cieszyciela jest zbyt zawężone i często rozumiane w kategoriach sądowniczych. 

Stąd jeszcze inne tłumaczenia słowa „Paraklet”: wspomożyciel, obrońca, po-

średnik, doradca, pocieszyciel… Każde z nich oddaje pewien aspekt działania 

Ducha Świętego. Uogólniając, Parakletem jest osoba, którą wzywa się w chwi-

lach zwątpienia, kryzysu, problemów, ciemnej nocy…, która umie pocieszyć i 

udzielić wsparcia. Paraklet jest bliskim przyjacielem. „Wierny przyjaciel jest 

lekarstwem życia” – mówi Syracydes (Syr 6, 16). Nie można mieć wielu bli-

skich przyjaciół. Stąd „przyjaźń z Parakletem” może być mądrym wyborem, 

„lekarstwem” na wiele trudności i pogmatwanych problemów życia. Jak rozu-

miem słowa: „Duch Święty Pocieszyciel”? Kiedy w szczególny sposób zwra-

cam się do Ducha Świętego” Dlaczego? Kto jest moim prawdziwym bliskim 

przyjacielem? Jaką wartość stanowią dla mnie przykazania? Które słowa Ewan-

gelii są dla mnie najpiękniejsze, a które najtrudniejsze do realizacji w życiu? 

Jaka jest moja więź z Trójcą Świętą?  



VI Niedziela Wielkanocna - 21 maja 2017. 

700 
Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli Drendy z ok.  urodzin, o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.  

900 Za †† Elżbietę i Franciszka Płatek 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 błog., 

zdrowie, opiekę MB na dalsze lata życia dla Iwony z ok. kolejnej rocz. ur i całej rodziny.  

Poniedziałek 22 maja 2017. 

700 Za †† rodziców Eugeniusza i Zofię Krotosów.  

800 Za †† ks. Proboszcza Pawła Wilczka w 20. r. śmierci oraz rodziców i siostrę Urszulę.  

1800 1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

2. Za †† brata Stanisława Mierzwę w r. śm. oraz za Agnieszkę i Alicję Mierzewskie.  

Wtorek  23 maja 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za † Władysława Budziaka 

od brata Stanisława.  

800 Za † Helenę Szóstak – Pucię - od lokatorów z ul. Krzywej 31.  

1800 1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny Sobczak. 

2. Za †† rodziców Pawła i Helenę Ochmańskich, braci Czesława i Eugeniusza, bratową, 

szwagra i męża Krystiana Adamusa oraz Marię Smolińską.  

Środa 24 maja 2017.  

700 Z okazji 40. rocznicy urodzin Aliny Kisiel, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.       Te Deum  

800 Za †† Gizelę Przybytek i Andrzeja Kaduka.  

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

dziękowań; - Za † Tadeusza Gazdę od Stanisława z rodziną.  - Za † Jadwigę Ganzera w 

30. dzień po śmierci. - Za † Halinę Bulę w 8. rocznicę śmierci. - Za † Annę Ciekańską w 

30. dzień po śmierci. - Za † Wojciecha Wyderkę od kolegów i koleżanek z Instytutu Na-

uki O Materiałach.  

Czwartek 25 maja 2017. 

700 Za † Władysława Budziaka od bratanka Władysława z rodziną.  

800 Za wstawiennictwem Matki Bożej o światło Ducha Świętego dla kapłanów.  

1700 1. Za † mamę Gertrudę Lenart w kolejną rocznicę śmierci. 

2. Za †† Marię Niestolik, Andrzeja i Jana Goik, Elżbietę i Brunona Sladeczek oraz †† z 

rodziny Niestolik.  

1800 W intencji młodzieży przystępującej do Bierzmowania.  

Piątek 26 maja 2017. 

700 Za † Annę Ciekanską od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  

800 Za †† rodziców Agnieszkę i Józefa Kasperczyków.  

1800 1. Za † mamę Janinę Martykę w 17. roczicę śmierci. 

2. Za †† Agnieszkę i Sylwestra Breutman, Gertrudę i Władysława Gronau, †† z rodziny 

Rogocz oraz † Krystynę Rybarczyk.  

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót  
   Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – św. Hiacyncie, św. Fran-

ciszkowi i Łucji - powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do 

Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To nabożeństwo ma 

również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone 

przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować, Maryja obiecała zbawienie. Po-

przez to nabożeństwo mogą się oni przyczynić do ocalenia wielu ludzi od potępienia i 

zapowiadanych przez Matkę Najświętszą katastrof cywilizacyjnych. Nabożeństwo to 

uzyskało aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się na całym świecie.  

   Maryja powiedziała Łucji: – Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, 

które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. 

Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesię-

cy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i 

będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji 

zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi 

łaskami potrzebnymi do zbawienia.  

   Przy tej samej okazji, nasz Pan dał Łucji odpowiedź na jeszcze inne pytanie: – Dla-

czego pięć sobót, a nie dziewięć albo siedem, dla uczczenia cierpień Matki Bożej? –

 Moja córko, powód jest bardzo prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw prze-

ciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:  

1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.  

2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.  

3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania  Jej za 

Matkę rodzaju ludzkiego. 

4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a 

nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.  

5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny. 

Sobota 27 maja 2017. 

700 Za †† Stanisława, Mariana, Julię, Tadeusza, Helenę i Mariana Gęgotków.  

800 Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Boskiej w intencji solenizantek Zofii 

Jopek i Stanisławy Petryk, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata, 

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

1800 Za †† Karola Nowaczyka w 2. rocznicę śmierci, rodziców Helenę i Józefa Kusiek, te-

ściów Herminę i Karola Nowaczyków oraz †† z obu stron.  

VI Niedziela Wielkanocna 28 maja 2017. 

700 Za † Barbarę Miłoszewską w 1. rocznicę śmierci.  

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Magdaleny Segdy z okazji 40. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i 

św. Antoniego  dla solenizantki i całej rodziny.  Te Deum  

1100 Do Opatrzności Bożej w int. Haliny Nowakowskiej z ok. 65. rocz. Ur., z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB i św. Antoniego  

dla solenizantki i całej rodziny.  

1230 Chrzty: Jagoda Góra, Julia Pawlik    

1700  


