
Poniedziałek  25 lipca 2016. 
700

 Za †† Martę i Franciszka Białków. 

1800
 Za †† Józefa Wojcieszak w kolejną rocznicę śmierci oraz pokrewieństwo z 

obu stron. 

Wtorek 26 lipca 2016. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców; 
- Za † Alberta Mały w 20. rocznicę śmierci. 
- Za † Wiesława Filipczyka od rodziny Solarczyków. 

1800
 Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Henryka z ok. urodzin. 

Środa 27 lipca 2016. 
700

 Za † Jolantę Ronikier-Kosiec od Bronisławy i Józefa Łuka z Lipnicy 
Małej. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 

intencji próśb i podziękowań; 
- Za †† syna Damiana i jego mamę Renatę Sobczak. 

Czwartek 28  lipca 2016. 
700

 Za Parafian. 

1700
 1. Za † ojca Bernarda Kowalczyka oraz za †† z rodziny Kowalczyk i 

Spaleniak od syna Ryszarda z Ireną. 
2. Za † Irenę Koźlecką od lokatorów z ul. Różanej 16. 

Piątek 29 lipca 2016. 
700

 Za Parafian. 

1800
 Za † Marię Karwot w 3.rocznicę śmierci oraz na pamiątkę 100 rocznicy 

urodzin, za †† z rodziny Karwot, Nowak i Radomski. 

  Sobota 30 lipca 2016. 
700

 Za † Irenę Koźlecką w 30. dzień po śmierci. 

1800
 Za Parafian. 

 
  NIEDZIELA 31 lipca 2016. 

700
 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelników, †† Marię Krannich, 

Weronikę i Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów, †† z 
rodziny Filuś i Pustelnik. 

900
 Za †† rodziców Teklę i Stanisława, Konstancję i Stanisława, męża 

Bolesława, braci Jana, Mieczysława, bratową Zofię i szwagra Stanisława 
oraz za †† z rodziny Sikorów i Szmajdów. 

1100
 W intencji nowożeńców Sabiny i Krystiana Dragonów o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej na nowej drodze życia 
oraz o dar potomstwa. 

1230
 CHRZTY: Jakub Mańka, Łukasz Godziek. 

1700
 Za †† rodziców Małgorzatę i Gerarda Ogórków, ich rodziców i 

rodzeństwo. 

Ogłoszenia Parafialne 24. 07. 2016 r. 

Rozpoczęły się ŚDM w naszej diecezji i parafii, nasza parafia 
gos ci 51 młodych francuzo w. Składamy serdeczne podziękowania 
rodzinom, kto re przyjęły pielgrzymo w pod swo j dach. Dzis  razem z nimi 
bierzemy udział we Mszy s w. o godz. 1100, a po południu wszyscy jestes my 
zaproszeni pod szyb Prezydent na przygotowany piknik pod szybem 
Prezydent. W PROGRAMIE od godz. 1500 koncerty. Od 1930-2100 Zespo ł 
BRACIA. Jutro nasi gos cie udadzą się juz  do Krakowa.  Dzis  wyjątkowo nie 
będzie nieszporo w niedzielnych.  

 

Zachęcamy także serdecznie do udziału w spotkaniu z 
Papieżem Franciszkiem w Częstochowie, 28 lipca. Msza św. 
jubileuszowa 1050 rocznicy chrztu Polski rozpocznie się o godz. 1030. 
Koleje S ląskie gwarantują darmowe przejazdy z Katowic do Częstochowy i 
z powrotem. Na tej trasie zostaną uruchomione dodatkowe pociągi. Więcej 
informacji na stronie internetowej Kolei S ląskich. 

 

We wtorek 26 lipca swoje urodziny przeżywa nasz wikariusz 
ks. Henryk, Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona we wtorek o 
godz. 1800, serdecznie zapraszamy. 

 

Jutro przypada wspomnienie św. Krzysztofa patrona 
kierowco w, dlatego w przyszłą niedzielę po Mszach s w będzie udzielane 
błogosławien stwo kierowcom i przyprowadzonym pojazdom.  

 

Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 21 
sierpnia. Z naszej wspo lnoty wyruszymy jak zawsze pieszo, a dla 
parafianek, kto rym siły i wiek juz  na to nie pozwalają zorganizujemy 
przejazd autokarem. Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się 
w kancelarii. Koszt – 10 zł. 

 

Można również zapisywać się na 40. pieszą pielgrzymkę do 
Częstochowy, która odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt 120 zł. 

 

Proszono by podać ogłoszenie, że w dniach od 26-28 lipca, 
przy przychodni NoviaMed,  na AKS-ie będzie stał mammobus . 
Zaproszone są panie w wieku od 50-69 lat na bezpłatną mammografię. 

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za 
tydzien  kolekta ro wniez  przeznaczona będzie na remont bocznych 
schodo w naszej s wiątyni. Dziękujemy za kaz dą ofiarę składaną w kos ciele, 
czy tez  bezpos rednio wpłacaną na parafialne konto.   

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , jest 
Mały Gość; są Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego – zamieszczono w nim program według kto rego nasi gos cie będą 
spędzali czas w diecezji, oraz program wydarzen  chorzowskich w te dni. 
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg błogosławi.  



 

•      19-28 lipca STUDIO ŚDM 

 
 

 

•      19-31 lipca NIEZBĘDNIK PIELGRZYMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•      20 lipca godz. 20.00 MAGAZYN PRZED ŚDM 

•      23 lipca (sobota) GÓRA KARMEL - MUCHOWIEC 

 
 

 

•     28 lipca godz. 18.30 specjalne wydanie Aktualności z Jasnej Góry 

•     29 lipca godz. 20.00 „Naturalny odruch serca" repor taż 
dokumentujący wydarzenia z sierpnia 1991 r., kiedy to na Jasnej Górze 
odbyły się Światowe Dni Młodzieży. 

•     30 lipca godz. 17.35 „ Jeden drugiego brzemiona noście" repor taż o 
wolontariuszach Hospicjum Cordis przygotowujących się do spotkania z 
papieżem Franciszkiem podczas tegorocznych Światowych 

 

•     6 sierpnia godz. 17.35 reportaż podsumowujący ŚDM 

Głos świętego Antoniego 
24.07. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVII Niedziela Zwykła 

Z oficjalnego programu wizyty papieża Franciszka w Polsce: 27−31 lipca 2016  
Środa, 27 lipca 
16.00 − przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. św. Jana Pawła II Kraków-Balice 
17.00 − przyjazd na Wawel SPOTKANIE Z WŁADZAMI 
17.40 − wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
18.30 − katedra na Wawelu – spotkanie z biskupami polskimi 
WIECZOREM: PAŁAC ARCYBISKUPÓW KRAKOWSKICH, po kolacji Ojciec 
Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby powitać wiernych zebranych na placu przed 
Pałacem Arcybiskupów Krakowskich 
Czwartek, 28 lipca 
7.40 − przejazd do Balic, wraz z zatrzymaniem się w klasztorze sióstr Prezentek 
9.45 - przyjazd do klasztoru jasnogórskiego, Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu 
10.30 - msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski 
17.00 - przekazanie kluczy do Krakowa i przejazd tramwajem na Błonia.  
17.15 - przyjazd na Błonia, Przejazd papamobile między wiernymi. CEREMONIA 
POWITANIA, Po kolacji Ojciec Święty ukaże się w Oknie Papieskim. 
Piątek, 29 lipca 2016 
7.00 - msza święta prywatna w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 
9.30 - WIZYTA W AUSCHWITZ (75. rocznica śmierci św. Maksymiliana Kolbego). 
10.30 - WIZYTA W OBOZIE BIRKENAU 
16.30 - przyjazd do Prokocimia WIZYTA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU 
DZIECIĘCYM  
18.00 - Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach 
Sobota, 30 lipca 2016 
8.30 - SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH.  
8.45 - przejazd papamobile do Bazyliki Bożego Miłosierdzia 
9.00 - przejście przez Bramę Miłosierdzia 
9.15 - Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży—Ojciec Święty wyspowiada pięciu 
młodych ludzi w językach: włoskim, hiszpańskim i francuskim. Papież Franciszek jest 
trzecim – po św. Janie Pawle II i Benedykcie XVI – papieżem, który nawiedza 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ale pierwszym, który w nim będzie spowiadał. 
10.30 – msza święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II 
13.00 - obiad z młodzieżą 
19.00 – przyjazd na CAMPUS MISERICORDIAE 
Przejście przez Bramę Świętą z pięcioma przedstawicielami młodzieży 
19.30 - czuwanie modlitewne z młodzieżą 
Niedziela, 31 lipca 2016 
8.45 - przyjazd na Campus Misericordiae 
Błogosławieństwo dwóch budynków Caritas: Domu Miłosierdzia dla osób ubogich i 
starszych oraz Domu Chleba – magazynu z żywnością dla potrzebujących. 
Przejazd wśród wiernych. 
10.00 - Msza Święta Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży 
17.00 - przyjazd do Tauron Arena na spotkanie z wolontariuszami ŚDM oraz 
Komitetem Organizacyjnym ŚDM i Dobroczyńcami spotkania młodych całego świata 
18.15 - przyjazd do Balic  


