
Ogłoszenia Parafialne 23.08.2015 r. 

Swoją posługę w naszej wspólnocie rozpoczęły dwie siostry 
Służebniczki: Paschalia i Dolores. Witamy je serdecznie u nas i 
ż ycżymy nasżej nowej nasżej kancelistce i żakrystiance wielu łask boż ych i 
opieki nasżego patrona s w. Antoniego. 

 
Zapraszamy na niesżpory niedżielne dżiś o 1630. 
 
We wtorek  po Msży św. Odnowa w Duchu Świętym żaprasża 

do wspo lnej adoracji Najs więtsżego Sakramentu. Pożostałe okażje to 
cżwartek o 1530 rażem ż Arcybractwem NSPJ oraż w sobotę od 1700 cicha 
adoracja. 

 
W środę wyruszy tegorocżna chorżowska piesża pielgrżymka 

do Cżęstochowy. Prżypominamy, ż e żakon cży się dżien  wcżes niej 29 
sierpnia - a nie jak było planowane do 30 sierpnia.  Z nasżej wspo lnoty 
parafialnej żapisało się kilka oso b, kto re włącżą się w to pielgrżymowanie 
i rażem ż ks Bartłomiejem po jdą do Cżęstochowy. Kolejni chętni mile 
widżiani. Kosżt 95 żłotych. 

 
W sobotę 29 odbędzie się pielgrzymka ministrantów do 

katedry katowickiej.  
 
Dziękujemy za złożone dżiś ofiary na pokrycie na prowadżone 

prace remontowe w parafii. W prżysżłą niedżielę kolekta ro wnież  na 
potrżeby parafii. Bo g Zapłac  ża każ dą ofiarę.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , są 

Misyjne Drogi;  chorżowskie Spotkania oraż nasż biuletyn informacyjny Głos 
Św. Antoniego. 

 
Wszystkim, którży prżeżywają swoje urlopy i wakacje 

ż ycżymy dobrego wypocżynku. Tym kto rży pracują potrżebnych łask, a na 
nowo rożpocżęty tydżien  niech nam wsżystkim Bo g udżiela swego 
błogosławien stwa.         

         
       Szczęść Boże!  

Poniedziałek   24  sierpnia 2015. 
700 Za Parafian. 

1800 Z okazji 85 r. urodzin Stefanii Osmańczyk, z podziękowaniem za dar życia 
i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Boskiej. TD 

Wtorek  25   sierpnia 2015. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † s.M. Wojciechę 

o radość życia wiecznego. 
1100 Pogrzeb w kaplicy na cmentarzu: śp. Krystyna Brudniak 
1800 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

oraz opiekę Matki Boskiej na każdy dzień. 

Środa  26 sierpnia 2015. 
700 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Faustyny o radość życia 

wiecznego dla †† Zofii i Józefa Wilków, Zofii i Włodzimierza Piotrowskich oraz za 
Emila jako pamiątka urodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w intencji próśb 
i podziękowań; - Za † Sławomira Mosielskiego; - Za † Helenę Majętny jako 
pamiątka setnej rocznicy urodzin, jej męża Bronisława i syna Henryka oraz za †† 
z rodzin: Majętny, Zubek, Kubiczek, Famuła i Kozłowski;  - Za † Szczepana 
Kamysza, rodziców Marię i Ludwika Kamysz i dusze w czyśćcu cierpiące; - Za † 
Sławę Szymańską – od lokatorów z ul. Krzywej 7. 

Czwartek   27  sierpnia 2015. 
700 W intencji Georga Kozubka. 

1700 W intencji Moniki Dulfek o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej 
i wstawiennictwo świętych w szczególności św. Moniki i św. Antoniego z okazji 
imienin. 

Piątek 28 sierpnia 2015. 
700 O radość życia wiecznego dla Zygmunta Orłowskiego i Jarosława Rudnickiego. 

1800 Za †† brata Stanisława Mierzwę jako pamiątka urodzin, rodziców Zofię i Stanisława 
oraz brata Tadeusza. 

  Sobota   29 sierpnia 2015. 
700 Za † Józefa Łuczaka w 2 rocznicę śmierci i za †† z rodzin: Rurański, Łuczak 

i Wichera. 
1800 Za †† rodziców Helenę i Wilhelma Wajand w kolejną rocznicę śmierci. 

  NIEDZIELA     30  sierpnia 2015. 
700 Za †† rodziców Jana i Barbarę Wolek. 
900 Za Parafian. 

1100 Za †† Maksymiliana Műllera jako pamiątka urodzin, żonę Krystynę i rodziców z obu 
stron. 

1230 CHRZTY: Natalia Dufek, Malwina Kacprzycka, Nadia Wróblewska, Oliwia 
Wróblewska; 
ROCZKI: Adam Kraska, Rita Fojcik. 

1700 Za †† Jadwigę Jazowy, Janinę Bilińską, Jadwigę Tatara w kolejne rocznice śmierci, 
za † brata Adama Jazowy oraz o zdrowie i dary Ducha Świętego dla Aliny Bilińskiej 
i dla wnuczki w nowym roku szkolnym. 



Głos świętego Antoniego 
23.08. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(J 6, 54. 60-69) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXI Niedziela Zwykła 

 Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: "Kto spożywa moje ciało 
i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym". 
 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: "Trudna jest ta 
mowa. Któż jej może słuchać?"  
 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: 
"To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie 
był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam po-
wiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą". Jezus 
bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać.  
 Rzekł więc: "Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do 
Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca". Odtąd wielu uczniów Jego się wycofa-
ło i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: "Czyż i wy chcecie 
odejść?"  
 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz sło-
wa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga". 

WITAMY W NASZEJ WSPÓLNOCIE 
 

W minionym tygodniu swoją posługę w naszej 
parafii rozpoczęły dwie siostry  

Służebniczki:  
 

PASCHALIA i DOLORES. 
 

Witamy Je serdecznie i życzymy obfitości  
bożych łask i opieki naszego patrona dla no-

wej kancelistki i zakrystianki. 

W TYM TYGODNIU PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY: 
 

 

poniedziałek - święto św. Bartłomieja, Apostoła; 
wtorek   - wspomnienie dow. św. Ludwika;  
  - wspomnienie dow. Św. Józefa Kalasantego;  
środa       - Uroczystość NMP Częstochowskiej; 
czwartek - wspomnienie św. Moniki; 
piątek  - wspomnienie św. Augustyna; 
sobota  - wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 
   

Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej  
 
Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, 
obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, 
Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. 
Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, 
że Cię nigdy nie opuszczę, 
nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. 
Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, 
co uwłaczałoby czci Twojej. 
Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko 
swoje. 
Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach 
duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. 
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, 
a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, 
dobra wewnętrzne i zewnętrzne, 
nawet wartość dobrych uczynków moich, 
zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, 
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo 
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, 
co do mnie należy, według Twego upodobania, 
ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności. 
 

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie 
stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, 
któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, 
jak ja Tobie oddałem się w niewolę. 
Wszystko, cokolwiek czynić będę, 
przez Twoje Ręce Niepokalane, 
Pośredniczko łask wszelkich, 
oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo! 
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej 
i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. 
Amen. 


