
Ogłoszenia Parafialne 21.08.2016r. 

 
Dziś odbywa się stanowa pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich.          

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

Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o 1630. 
Jutro, w poniedziałek 22 sierpnia zapraszamy na Wieczór św. Rity  

Rozpoczniemy go Mszą s w. o godz. 1800, potem naboz en stwo z oddaniem 
czci relikwiom s w. Rity. 

We wtorek  po Mszy św. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza do 
wspo lnej adoracji Najs więtszego Sakramentu. Pozostałe okazje to czwartek 
o 1530 razem z Arcybractwem NSPJ, w sobotę od 1700 cicha adoracja oraz w 
piątek o 2000 dla zapracowanych. 

W piątek 26 sierpnia przypada Uroczystość NMP Częstochowskiej.  
Przypomnienie o pielgrzymkach i o Festynie: 
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 Legio-

nu 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. Szczegóły w kancelarii serdecznie za-
praszamy zainteresowanych. 

Zapraszamy serdecznie na nasz parafialny Rodzinny Festyn u Anto-
nika. 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. Naszym dobroczyńcom 
dziękujemy za wsparcie i jak co roku prosimy o upominki i gadżety do 
loterii. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia, że rusza kolejna edycja Budże-
tu Obywatelskiego Chorzowa. Spotkanie informacyjne odbędzie się 29 
sierpnia o godz. 1730 w Klubie Chorzowskiej Spo łdzielni Mieszkaniowej PO-
KOLENIE przy  ul. Młodziez owej 29.  

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pokrycie bieżących rachun-
ko 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 Niedzielny , są Mi-
syjne Drogi;  oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Wszystkim, którzy przeżywają swoje urlopy i wakacje życzymy do-
brego wypoczynku. Tym kto rzy pracują potrzebnych łask, a na nowo rozpo-
częty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa. 
                                                                                         Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
21.08. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 13,22-30) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXI Niedziela Zwykła  

   Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozoli-

my. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do 

nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie 

chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, 

wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz 

nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mó-

wić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz 

On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie 

wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w kró-

lestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i za-

chodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są 

ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.  Oto Słowo  

Pańskie. 

24 sierpnia - Święto świętego Bartłomieja Apostoła 
 
Synoptycy wymieniają imię św. Bartłomieja jedynie w katalogach Apostołów. 
Św. Jan podaje, że pochodził z Kany Galilejskiej. Szczegółowo zaś opisuje 
pierwsze spotkanie Natanaela z Chrystusem (J 1, 35-51), którego był naocznym 
świadkiem. To Filip, uczeń Pana Jezusa, późniejszy Apostoł, przyprowadził 
Natanaela do Chrystusa i dlatego zawsze w wykazie Apostołów Natanael znaj-
duje się tuż za Filipem. Niektórzy uważają, że to właśnie na weselu Natanaela 
w Kanie był Chrystus z uczniami i Matką, gdzie na Jej prośbę dokonał pierw-
szego cudu.  
Z opisu pierwszego spotkania wynika, że Natanael nie był zbyt pozytywnie na-
stawiony do mieszkańców Nazaretu. Kiedy jednak usłyszał słowa Chrystusa i 
poznał, że Chrystus przeniknął głębię jego wnętrza, serce i duszę, od razu zde-
cydowanie w Niego i Jemu uwierzył. Świadczy to o wielkiej prawości jego ser-
ca i otwarciu na działanie łaski Bożej. Odtąd już na zawsze pozostał przy Chry-
stusie. O Natanaelu św. Jan Ewangelista wspomina jeszcze raz - brał on udział 
w cudownym połowie ryb na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu Chrystu-
sa (J 21, 2-6).  



Poniedziałek 22 sierpnia 2016. 
700 Za Parafian.  

900 Za †† Halinę i Alberta Wolnych.  

Wtorek  23 sierpnia 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † męża Andrzeja w 
rocznicę śmierci.  

1800 Za † mamę Marię Bułgarę oraz za †† z rodziny Bieniasz i Szuster - od córki Ireny z Ry-
szardem.  

Środa 24 sierpnia 2016. Święto św. Bartłomieja 

700 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla córki Mirosławy z okazji urodzin oraz o miłość i 
wiarę w rodzinie.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-
dziękowań; 
- Za misjonarzy i misjonarki oraz za tych, którym głoszą Ewangelię.  

Czwartek 25 sierpnia 2016. 

700 Za †† Krystynę Wróbel w 1. rocznicę śmierci i rodziców z obu stron.  

1700 Za †† Franciszka, Anielę, Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę Zając, 
Klarę i Gerarda Pampuch oraz za †† z rodzin: Filuś, Pustelnik i Kraczla.  

Piątek 26 sierpnia 2016 Uroczystość MB Częstochowskiej 
700 Do Opatrzności Bożej w intencji Georga Kozubka o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 

opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.  

1800 Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny, Janiny i prawnuczki Asi z okazji urodzin.  

Sobota 27 sierpnia 2016. 

700 Za † Emila Piotrowskiego jako pamiątka urodzin oraz za †† Zofię i Józefa Wilków, Zo-
fię, Włodzimierza i Kazimierza Piotrowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.   

1800 W intencji Moniki Dullek o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennic-
two świętych, szczególnie św. Moniki i św. Antoniego z okazji imienin.  

XXI Niedziela Zwykła 28 sierpnia 2016. 

700 Za † Józefa Łuczaka i †† z rodziny Łuczak, Rurański i Wichera.  

900 O Boże błogosławieństwo i zdrowie, z podziękowaniem za otrzymane łaski.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny z okazji 70.rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki i całej rodziny.                                                                TE DEUM. 

1230 CHRZTY: Jakub Gawron, Amelia Rybak, Zofia Habrajska, Lenka Nowak     
ROCZKI: Izabela Dziepak, Łucja Skupin  

1700 Do Bożej Opatrzności w intencji Eleonory i Jana Skrzypców z okazji 35. rocznicę ślubu 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata dla małżonków.                                                 TE DEUM  

   Apel Jasnogórski z Janem Pawłem II 
 

   Czuwam  

   1. Ikona Bogarodzicy. Theotókos. Obok krzyża i Biblii - ikona: trzeci symbol 

naszego modlitewnego spotkania.  Temu symbolowi odpowiada słowo 

"czuwam": jestem - pamiętam - czuwam. Trzy słowa Jasnogórskiego Apelu, któ-

ry stąd w czasie wielkich duchowych zmagań docierał na całą ziemię zamieszka-

łą przez Polaków. Jestem - pamiętam - czuwam. Trzy słowa wiodące, które bar-

dzo nam dopomogły. Słowa języka i słowa łaski. Wyraz ducha ludzkiego i na-

tchnienia Ducha Świętego.  

    2. Tu, na Jasnej Górze, słowo "czuwam" ma treść maryjną, ściśle odpowiada 

ikonie Bogarodzicy. "Czuwam" oznacza postawę matki. Jej życie, jej powołanie 

wyraża się w czuwaniu. Jest to czuwanie nad człowiekiem od pierwszych chwil 

zaistnienia. Czuwanie to łączy się ze smutkiem i z radością. "Kobieta, gdy rodzi, 

doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pa-

mięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat" (J 16,21) - są 

to słowa samego Chrystusa.  

   3. Kościół zabrał z sobą to macierzyńskie czuwanie Maryi.  (…) 

  Dał mu wyraz w tylu sanktuariach na całej ziemi. Żyje nim na co dzień. Tu, na 

tej ziemi, w tym kraju, w którym się znajdujemy, pokolenia żyją ze świadomością 

"czuwania" Matki. Stąd, z Jasnej Góry, czuwa Ona nad całym narodem, nad 

wszystkimi. Szczególnie w momentach trudnych, wśród doświadczeń i zagrożeń.  

   4. "Czuwam" - to wyrażenie ma swoją ściśle ewangeliczną etymologię. Ileż razy 

Chrystus mówi: "Czuwajcie" (por. np. Mt 24,42; 25,13; 26,2b,38.41;Mk 

13,33.35.37; 14,34; 21,36 ). "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli poku-

sie" (Mk 14,38). Wśród wszystkich uczniów Chrystusa Maryja jest pierwszą 

"czuwającą". Trzeba nam uczyć się Jej czuwania. Czuwać z Nią: "Jestem przy To-

bie - pamiętam - czuwam".  

   5. "Co to znaczy: «czuwam»? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumie-

nia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu 

dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się po-

prawiać, przezwyciężać je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której 


