
Ogłoszenia Parafialne 26.08.2018r. 

W dzisiejszą niedzielę 26 sierpnia przeżywamy Uroczystość NMP 
Częstochowskiej. 

Dobiega końca czas urlopów i wakacji. Już dziś zapraszamy serdecz-
nie rodzico w i nauczycieli ucznio w szko ł: IV Liceum Ogólnokształcącego, 
„Gastronomika” i „Ekonomika” na Mszę św. inaugurującą Nowy Rok 
Szkolny i Katechetyczny w poniedziałek 4 września o godz. godz. 800. 
Uczniów ze szkół podstawowych serdecznie zapraszamy w czwartek 6 
września na godz. 1700 na Mszę św. szkolną. Dzieciom rozpoczynającym 
naukę w szkole zostaną pobłogosławione tornistry i plecaki.   

W środę w naszym kościele zakończy się piesza pielgrzymka Cho-
rzowian do Częstochowy. Zapraszam do powitania pielgrzymów po 
mszy św. wieczornej.  

Okazja do spowiedzi dla dzieci w czwartek o godz. 1630, a dla mło-
dzieży w piątek przed Mszą s w. wieczorną od godz. 1730.  

W sobotę 1 września księża archidiecezji katowickiej w ramach 
Dnia Modlitw o Us więcenie Duchowien stwa będą pielgrzymowali do ko-
s cioła s w. Ducha na Bytkowie. Serdecznie prosimy Was o pamięc  modlitew-
ną.  W przyszłą niedzielę o godz. 1400 w katedrze katowickiej rozpocznie 
się Dzien  Wspo lnoty Ruchu S wiatło Ż ycie. 

Przed nami ostatni tydzień wakacji, po przerwie wakacyjnej już 
dziś zapraszamy na spotkania Ministrantów i Dzieci Maryi oraz Bo-
żych Nutek w sobotę 8 września na godz. 1000. Żapraszamy nowych kan-
dydato w na ministranto w i dziewczynki do wspo lnoty Dzieci Maryi 
i Boz ych Nutek.  

Proszono nas o podanie dwóch ogłoszeń:  
Chorzowskie centrum Kultury zaprasza mieszkańców Chorzowa na 

Jubileusz 85-lecia Teatru Reduta Śląska. W ramach tegoż jubileuszu 
CHCK zaprasza na spektakl pt. „Ulice Wolności” w wykonaniu Teatru 
Reduta Śląska. Spektakl odbędzie się 3 września o godz. 1800. Szczegóły 
na plakatach. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby parafii. Ża tydzien  ko-
lekta na archidiecezję, Bo g Żapłac  za kaz dą ofiarę.  

Przypominamy o dzisiejszych Nieszporach i o stałych okazjach do ado-
racji w naszej s wiątyni: we wtorek po wieczornej Mszy s w, w czwartek o 
1530, w piątek o 2000  i w sobotę od 1700. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały 
Gos c , są Misyjne Drogi – kupując je w prosty sposo b moz na wesprzec  misje 
s w., oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g 
udziela swego błogosławien stwa.   

                                                                                          Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
26.08. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(J 2,1-11)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Uroczystość NMP Częstochowskiej - Niedziela  

   W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zapro-

szono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka 

Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to 

moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wte-

dy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam po-

wie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do 

nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do 

nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś 

zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie 

wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przy-

wołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw 

dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do 

tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił 

swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

 

   Zauważmy, że Maryja o nic nie prosi Jezusa. Po prostu mówi do Niego: "Nie 

mają już wina". Jezus odpowiada: "To nie nasza sprawa". I ma rację. Nie był 

ani gospodarzem wesela, ani hurtownikiem win. Wszystko wskazuje na to, iż 

po tej wymianie zdań Maryja zrozumiała, że Jezus jednak coś chce zrobić, że 

ten brak wina mimo wszystko zaintrygował Go. Nie wiedziała co zrobi, dlatego 

powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Zapewne 

sama była zaskoczona dalszym tokiem wydarzeń.  

   Niestety, nie jesteśmy podobni do Maryi. My na ogół wiemy, co Bóg ma ro-

bić. Nie idziemy do Niego z naszymi problemami, tylko z gotowymi rozwiąza-

niami problemów. Czy to jest mądre? Maryja jest mądrzejsza od nas. Pewnie 

dlatego jest Matką Kościoła.  



Uroczystość NMP Częstochowskiej - Niedziela  26 sierpnia 2018. 
700 Za † Helenę Wojdę - od siostrzenicy Oli i Przemka z dziećmi. 

900 Za parafian. 

1100 
Z okazji urodzin mamy z podziękowaniem za odebrane  łaski  z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

1230 
Chrzty: Oliwier Łodyga, Barbara Frey, Emilia Gasz, Milena Krywosz, Lena Wan-

dzioch, Emila Cebulska, Maciej Bendlin. 
Roczki: Barbara Galilejczyk, Jakub Dworaczek. 

1700 
Z okazji 35 r. ślubu Ewy i Wojciecha Siejów z podziękowaniem za odebrane łaski z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Rity 

i św. Antoniego.                                                                     TE DEUM 

Poniedziałek  27 sierpnia 2018. 

700 
Za † Bogusława Kałwaka w 30 dni po śmierci od dyrekcji i pracowników Powiatowej 

Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach. 

1800 
Za Monikę Dullek o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo 

świętych w szczególności zaś św. Antoniego Padewskiego, św. Moniki, św. Łukasza z 

okazji imienin. 

Wtorek 28 sierpnia 2018. 

700 
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za śp. brata Stanisława 

Mierzwę na pamiątkę urodzin. 

1800 
Za † męża Józefa Łuczaka w 5 r. śmierci, za †† z rodzin Rurański, Łuczak, Wichera i 

Pyka. 

Środa 29 sierpnia 2018. 

700 
Z okazji urodzin Janusza z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny. 

1800 

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

podziękowań; - Za †† teściów Helenę i Wilhelma; - Za † męża Augustyna Ratajczaka 

na pamiątkę urodzin oraz za †† z rodziny Deja i Ratajczak; 
- Za † męża Zygmunta Madeja na pamiątkę urodzin; 
- Za † brata Edwarda Gronau; 
- Za † żonę Stefanię Rajtor w 2 r. śmierci,  †† rodziców z obu stron, siostry i szwagrów. 

Czwartek 30 sierpnia 2018. 

700 Za † Renatę Gońską w 9 m-cy po śmierci. 

1700 
Za †† Franciszka, Anielę i Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę i Stani-

sława Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów. 

Piątek 31 sierpnia 2018. 

700 Za † Rudolfa Pisulę w rocznicę śmierci oraz †† bliskich z rodziny. 

1800 
W intencji Małgorzaty i Mariusza Traczów w 33 rocznicę zawarcia sakramentalnego 

związku małżeńskiego z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą błogosławień-

stwo Boże dla małżonków i całej rodziny. 

  Sobota 1 września 2018. 
700 Za † Holgera Schön. 

800 
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  dla Bronisławy i całej rodziny. 

1800 Za †† Elżbietę, Jana i Pawła Rzyczek. 

XXII  Niedziela Zwykła 2 września 2018. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy  i liczeb-

ny wspólnoty. 

900 
Z okazji 1 r. ślubu Joanny i Dawida Ziemczyków z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1100 
Do Bożej Opatrzności, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Antoniego  z  okazji 

80 urodzin Barbary Olkis z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o 

Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.                    TE DEUM 

1230 
W intencji Łucji i Rajnholda Kozubów z ok. 55 r. zawarcia sakramentu związku mał-

żeńskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławie-

stwo. dla małżonków i całej rodziny. 

1700 Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów. 

Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II 
 

 

    „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” Powtórzyliśmy 

przed chwilą te słowa, które od czasu Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu sta-

ły się Apelem Jasnogórskim Kościoła w Polsce.  

   Powtarzam je wraz z wami, jako papież pielgrzymujący do mojej ojczystej ziemi        

i powtarzam je także, kiedy jestem poza Polską, kiedy jestem w Rzymie.  

   Jakże bardzo słowa te odpowiadają wezwaniu, które tyle razy słyszymy w Ewangelii: 

czuwajcie! Odpowiadając na to wezwanie samego Chrystusa pragniemy dzisiaj, i co 

wieczór w godzinie Apelu Jasnogórskiego, odpowiedzieć Jego Matce: Jestem przy To-

bie, pamiętam, czuwam.  

   Słowa te w sposób prosty i mocny zarazem wyrażają, co to znaczy być chrześcijani-

nem — na ziemi polskiej — zawsze — ale w sposób szczególny w tej przełomowej 

„milenijnej” epoce dziejów Kościoła i narodu. Być chrześcijaninem — to znaczy czu-

wać. Tak jak czuwa żołnierz na straży, albo jak czuwa matka przy dziecku, albo jak 

czuwa lekarz przy chorym.  

   Czuwać — to znaczy strzec wielkiego dobra.  

   Przy sposobności tysiąclecia chrztu uświadomiliśmy sobie z nową siłą, jak wielkim 

dobrem jest nasza wiara i jak wielkim dobrem jest całe to dziedzictwo ducha, które       

z niej bierze początek w naszych dziejach. Czuwać — to znaczy pamiętać o tym 

wszystkim. Mieć wyostrzoną świadomość wartości, jakie zawierają się w życiu każde-

go człowieka po prostu przede wszystkim dlatego, że jest człowiekiem. Dlatego, że zo-

stał stworzony na obraz i podobieństwo Boga samego, dlatego, że został odkupiony 

Krwią Chrystusową. Czuwać — to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Pamiętać za sie-

bie i bardzo często, z reguły, za drugich. Za rodaków. Za bliźnich.  

   Oby Apel Jasnogórski nie przestał być naszą modlitwą i naszym programem. Modli-

twą i programem wszystkich. W sposób szczególny niech będzie modlitwą i progra-

mem polskich rodzin. Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. 

Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, 

państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowi-

skiem życia i środowiskiem miłości.  


