
Ogłoszenia Parafialne 26.05.2019r. 

Dziś odbywa się stanowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar. 

Z naszej parafii piesza grupa z ks. Henrykiem wyruszyła o godz. 600, pielgrzy-

mów przywitamy ok. godz. 1815.  

W tym tygodniu, w poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni mo-
dlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę dni krzyżowych. Podczas na-
boz en stwa majowego wyjdziemy w procesji do Krzyz a misyjnego i będzie-
my Boga prosili o błogosławien stwo w pracy, o poko j i o urodzaje, serdecz-
nie zapraszam do wspo lnej modlitwy. 

W NAJBLIŻSZY WTOREK 28 MAJA o godz. 1900. SPOTKANIE PRZED 
PIELGRZYMKĄ  Prosimy do tego dnia, w mierzę możliwości, uregulo-
wać resztę kwoty za pielgrzymkę. 

Są jeszcze ostatnie 2 miejsca na naszą parafialną pielgrzymkę do 
Medziugorje i chorwackich sanktuariów od 10 do 17 lipca 2019. Zain-
teresowanych ZAPRASZAMY DO KANCELARII. 

W środę o godz. 1930 spotkanie Kręgu Biblijnego.  
W piątek rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Du-

cha Świętego.  
W przyszłą Niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Wniebo-

wstąpienia Pańskiego.  Trwają przygotowania do Rodzinnego Festynu 
u Antonika, który przeżywać będziemy na tydzień przed uroczystością 
naszego Parafialnego Odpustu - 9 czerwca. Prosimy o wsparcie modli-
tewne tego naszego corocznego s więta, moz na takz e wesprzec  je rzeczowo 
i finansowo – jak co roku przygotowane będą nagrody, upominki. Dary oraz 
ofiary na ten cel moz na składac  w kancelarii lub bezpos rednio na parafialne 
konto, z dopiskiem festyn. 

Gościem specjalny naszego festynu będzie zespół z Ukrainy LUX 
MNEDIUM ze Lwowa, a tegoroczną gwiazdą wieczoru będzie Zespół 
Albo i nie z Siemianowic Śląskich.  Za tydzień będzie już można naby-
wać losy na naszą loterię. Główna nagroda nowoczesny telewizor. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia: 
Parafia s w. Jadwigi zaprasza na pielgrzymkę do grobu s w. Jadwigi s l. i 

Wrocławia, kto ra odbędzie się w sobotę 1 czerwca. Koszt 50 zł. Wyjazd 
spod kos cioła s w. Jadwigi o godz. 700. Zapisy w kancelarii parafii s w. Jadwi-
gi. Dziękujemy za złożone ofiary na budowę kos cioła w Niedobczycach. 
Ks. Dariuszowi dziękujemy za wygłodzone Słowo Boz e.  Za tydzien  kolekta 
na potrzeby archidiecezji. Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest 
Gość Niedzielny, Mały Gość; są Misyjne Drogi takz e nasz biuletyn informacyj-
ny Głos Św. Antoniego.  Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim 
Bo g udziela swego błogosławien stwa.     
    

                                                                                            Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
26.05. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(J 14, 23-29)   

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

VI Niedziela Wielkanocna  

   Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zacho-

wywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszka-

nie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A 

nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.To wam 

powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Oj-

ciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 

wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 

wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani 

się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do 

was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Oj-

ciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastą-

pi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   Odchodząc do Ojca, Jezus przekazuje nam dwa dary. Pierwszym jest Duch 

Pocieszyciel. Duch Święty prowadzi dalej Apostołów i Kościół, wspomagając, 

umacniając, napełniając mądrością i miłością oraz przypominając słowa Jezusa. 

Św. Jan używa na określenie Ducha Świętego słowa „paraklet”. Ten grecki wy-

raz ma bardzo wiele znaczeń. Można go tłumaczyć jako: adwokat, wspomoży-

ciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel.Duch Święty jest „adwokatem, 

obrońcą”; On broni nas przed fałszem i wszystkimi niewłaściwymi kierunkami, 

jakie proponuje świat. Jest „wspomożycielem, doradcą”.Poprzez Niego Jezus 

jest obecny w swoich uczniach, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, w zderzeniu 

z rzeczywistością świata, życia. Jest również „pocieszycielem i ożywicielem”. 

Wnosi w życie nową nadzieję i ożywia wszystko, co chore, uschłe, obumarłe… 

Jest „duchem prawdy”. Przyszedł przekonać świat o „sprawiedliwości, grzechu 

i sądzie” (J 16, 8). 

Jaka więź łączy mnie z Trójcą Świętą? Który atrybut Ducha Świętego jest mi 

szczególnie potrzebny dziś? Co częściej gości w moim sercu: lęki czy zaufa-

nie? Jaki rodzaj pokoju towarzyszy mojemu życiu: głęboki, duchowy, wypły-

wający z przyjaźni z Jezusem czy powierzchowny, zewnętrzny, światowy; po-

kój (albo raczej spokój) za wszelką cenę?  



 VI Niedziela Wielkanocna 26 maja 2019. 

700 Za † Gerarda Kozubka. 

900 Za † Mariana Żaka w 30. dzień po śmierci - od siostrzenicy i siostry z rodziną. 

1100 Za † Jolantę Roniker Kosiec i † męża Franciszka. 

1230 CHRZTY: Oliver Czyż, Jan Misz;     Roczek: Barbara Frey. 

1700 
Za †† rodziców Krystynę i Ericha Kulawików oraz za †† Różę, Helenę i Kazimierza 

Nowackich. 

Poniedziałek  27 maja 2019. 

700 
W intencji Kamila z ok. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

dary Ducha Świętego i właściwe wybory w  dorosłym życiu. 

800 Za † Jerzego Cieślika. 

1800 Za †† rodziców Marię i Rudolfa Czyżów oraz †† z rodziny Czyż i Sobek. 

Wtorek 28 maja 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 Za † syna Romana Soswę. 

1800 
Za †† rodziców Wiśniewskich, Breguła, Zdzisława Dudka, Józefa Rabędę  †† z rodziny 

Jeziorski oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa 29 maja 2019. 

700 W intencji Anny i Tomasza o potrzebne łaski. 

800 W intencji Petera Ludy. 

1800 

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

dziękowań; 
- Za † Waldemara Kaczyńskiego; 
- Za † Zofię Cyganik od Grzegorza Bodzek z rodziną; 
- Za † Elfrydę Kominek. 

Czwartek  30  maja 2019. 

700 
W intencji Anieli Drendy z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej. 

800 
Za † Roberta Smolę, Jana, Marię Zielonków, Henryka Zielińskiego oraz †† z rodziny 

Flak. 

1700 

1. Za † Edmunda Sobałę w 9. rocznicę śmierci. 
2. Z okazji 15. urodzin Kamila Olczyka jako podziękowanie za dar życia z prośbą o Bo-

że błog., dary Ducha Świętego w czasie przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz w 

czasie zbliżających się egzaminów. 

Święto Nawiedzenia NMP - Piątek 31 maj 2019. 
700 Za † Tadeusza Ryla - od Wandy i Zbyszka. 

800 
Za † brata Jerzego w 12. rocznicę śmierci, † żonę Urszulę, †† rodziców z obu stron oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 
W 25. rocznicę śmierci męża Waltera, †† rodziców: Helenę i Pawła, braci Cześka i Gien-

ka, bratową Dorotę, szwagra Kryśka, ciocie Marysię i Stefanię, teściów, szwagierkę Ire-

nę, Irenę Wyglenda oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

  Sobota 01 czerwca 2019. 

700 
W intencji dziękczynnej za dar życia, otrzymane łaski, dary Ducha Świętego dla Kata-

rzyny, wnucząt Mateusza, Justyny, Martyny, Marcina, Alicji o łaskę trwania w wierze 

przyjętej na Chrzcie Świętym. 

800 Za † Holgera Schöna. 

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

ściów i †† z obu stron. 

  Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 02 czerwca 2019. 

700 
Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój 

duchowy i liczebny dla wspólnoty. 

900 Za † Alicję Danielewska Gabryś w 30 dzień po śmierci - od sąsiadów. 

1100 Za † szwagra Piotra Walczaka - na pamiątkę urodzin. 

1230 
Za † męża Zdzisława Seifa w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, brata 

Jerzego, szwagrów Zygmunta i Mieczysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1700 Za †† Jadwigę i Zygmunta Grajnerów w kolejną rocznicę śmierci. 

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

 

 

   Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wprowadził do swojego zakonu 

św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy 

to święto rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za 

przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei to święto za-

twierdził, a papież Pius IX podniósł je do rzędu świąt drugiej klasy (w roku 1850). Do-

tąd święto Nawiedzenia obowiązywało dnia 2 lipca. Obecnie (1969) zostało przeniesio-

ne na dzień ostatniego maja. Tak więc, jak święto Matki Bożej Królowej Polski rozpo-

czyna miesiąc maj, poświęcony Królowej nieba i ziemi, tak święto Nawiedzenia Matki 

Bożej zamyka jakby złotą klamrą ten najpiękniejszy w roku miesiąc maryjny. W Ko-

ściele Wschodnim święto to obchodzono wcześniej również dnia 2 lipca.  

   Św. Ambroży: „Rozważ, że wyżsi z pomocą przychodzą do niższych — Maryja do 

Elżbiety, Chrystus do Jana, w swoim zaś czasie dla uświęcenia chrztu Jana Pan sam 

przyjmie chrzest. Wyjaśnijmy pokrótce, jakie to dobrodziejstwa sprowadziło Nawiedze-

nie Maryi i przyjście Boże. Rozważ znaczenie poszczególnych słów. Najpierw odezwała 

się Elżbieta, ale Jan przed nią wyczuł łaskę. Ta z natury rzeczy słyszy, on zaś uradował 

się ze względu na tajemnicę. Ta Maryi, on zaś Jezusa wyczuł przyjście... Matki z po-

dwójnego tytułu cudu prorokują w duchu. Uradowało się niemowlę, napełniona została 

łaską matka. I nie wcześniej ona została napełniona Duchem Świętym, zanim nie został 

Duchem Świętym napełniony syn, i on to, gdy został napełniony Duchem Świętym, na-

pełnił również Nim swoją matkę... Namaszczony został (Jan) i w łonie matki przygoto-

wany jak atleta do swojej misji proroka. Dla jego przyszłej misji daną mu została więk-

sza łaska”. 


