
Ogłoszenia Parafialne 28.05.2017r. 

Dzisiaj przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dziś także 
odbywa się stanowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar. 
Z naszej parafii piesza grupa z ks. proboszczem wyruszyła o godz. 600 
z kościoła, pielgrzymów przywitamy ok. godz. 1815.  

 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe do środy, a od piątku na 
nabożeństwa czerwcowe.  

 

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca.  
 

W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczór św. Jana Pawła II. 
Rozpocznie on nasze modlitewne czuwanie przed Uroczystością Zesłania 
Ducha Św., które poprowadzi Odnowa w Duchu Św. Czuwanie zostanie 
zakończone Mszą św. ok 2300. 

 

Przypominamy, że w tym roku dobiega końca kadencja parafialnej rady 
duszpasterskiej.  

- od ubiegłej niedzieli rozpoczął się proces zgłaszania kandydatów;   
- 11 VI zostanie przedstawiona informacja o kandydatach i 

udostępnienie list wyborczych;  
- 18 VI wybory;  
- 25 VI ogłoszenie składu rady. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur: 

można to uczynić w kancelarii, w zakrystii, mailowo - proszę podać Imię, 

Nazwisko i adres kandydata, dobrze widziana krótka rekomendacja. 
 

Przypominamy o przygotowaniach do Rodzinnego Festynu u Antonika, 
który przeżywać będziemy w uroczystość naszego Parafialnego Odpustu - 18 
czerwca. Dziękujemy za już złożone dary i ofiary, prosimy o wsparcie 
modlitewne tego naszego corocznego święta, można także wesprzeć je 
rzeczowo i finansowo – jak co roku przygotowane będą nagrody, upominki. 
Dary oraz ofiary na ten cel można składać w kancelarii lub bezpośrednio na 
parafialne konto, z dopiskiem festyn.  Można upiec ciasto, które będzie 
sprzedawane podczas festynu jako cegiełka wspierająca wyjazd dzieci 
młodzieży na letnie rekolekcje wakacyjne.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Za tydzień 
kolekta na potrzeby archidiecezji. Bóg Zapłać za każdy dar. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny,  jest Mały 
Gość, są Misyjne Drogi; a także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego. 

 

 
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego 

błogosławieństwa  

Głos świętego Antoniego 
28.05. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 28,16-20)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

    Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im 
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy 
Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:  
 «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nau-
czajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 
        Oto Słowo Pańskie. 

Gromadzimy się przy ołtarzu Pańskim w uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego. W wielkim skupieniu wpatrujemy się w Chrystusa, który idzie 
do Ojca, aby w swojej ludzkiej naturze otrzymać udział w tej chwale, jaką 
miał pierwej zanim świat powstał. Uświadamiamy sobie również, że poszedł 
do Ojca po to, by nam przygotować miejsce i ustawicznie wstawiać się za na-
mi, dopóki tam nie dojdziemy.  

Radujemy się zatem w dniu dzisiejszym, ale równocześnie wyciągamy 
praktyczne wnioski. Niebo jest naszą ojczyzną, skąd też oczekujemy przyjścia 
Zbawiciela. Tam mają się kierować nasze pragnienia, wspierane codziennym 
wysiłkiem w pracy nad sobą. 

 
 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego od 2004 r . obchodzi się 
w Polsce w VII Niedzielę Wielkanocną, a nie - jak było wcześniej - w czwar-
tek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego, 40 dni po uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego.  

 

Zgodnie z Ceremoniałem liturgicznej posługi biskupów dostosowanym do 
diecezji polskich, w prezbiterium pozostawia się figurę Zmartwychwstałe-
go, również paschał i czerwona stuła na krzyżu pozostają na swoim miejscu 
jeszcze przez tydzień - do uroczystości Zesłania Ducha Świętego  

 
Od piątku trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. 
 
W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe. 
 
Trwa zgłaszanie kandydatur  do Rady Parafialnej. 



  NIEDZIELA 28 maja 2017. 
700 Za † Barbarę Miłoszewską w 1. rocznicę śmierci. 
900 Do Opatrzności Bożej w int. Magdaleny Segdy z okazji 40. rocznicy urodzin, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. zdrowie, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego  dla solenizantki i całej rodziny.  Te Deum 

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny Nowakowskiej z okazji 65. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego  dla solenizantki i całej rodziny. 

1230 Chrzty: Jagoda Góra, Julia Pawlik. 
1700 Za †† Marię Strihafkę na pamiątkę urodzin oraz Małgorzatę Biedę. 

Poniedziałek  29 maja 2017. 

700 Za † Romana Soswę w kolejną rocznicę śmierci. 

800 Za † Annę Ciekańską w 30. dzień po śmierci od lokatorów z ul. Młodzieżowej 23. 

1800 Za †† Marię, Albina, Halinę i Elżbietę Wieczorków. 

Wtorek 30 maja 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za † Tadeusza Gazdę 
od Wojciecha, Bernadety i Piotrusia Gazdów. 

800 Za † Jolantę Ronikier – Kosiec w 1. rocznicę śmierci. 

180

0 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny z okazji urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,  opiekę Matki Bożej 
i św. Antoniego 
2. Za †† Patryka Wilka, Krzysztofa Panka, Ewę Lewandowską, Marcina Szubę 
oraz Andrzeja i Piotra Zawadzkich. 

Środa 31 maja 2017. 
700 Za † Reginę Kiołbasę. 
800 Za † Helenę Huzarską w kolejną rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny. 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb 
i podziękowań; 
- Za †† brata Jerzego Wieczorka w 10. rocznicę śmierci, żonę Urszulę, †† rodziców 
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące; 
- Za † Tadeusza Gazdę od chrześniaka Tadeusza Glonka; 
- Za † Wojciecha Wyderkę w 30. dzień po śmierci; 
- Za † Stefanię Kala od rodziny Samol; 
- Za † Sabinę Sobocką od lokatorów z ul. Młodzieżowej 39. 

Czwartek 1  czerwca 2017. 
700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do 

kapłaństwa. 
800 Za † Tadeusza Gazdę od rodziny Borowiczów z Nowego Targu. 

1700 1. Za †† męża Herberta Opielkę, mamę Stanisławę Wycik oraz siostry Mariolę 
i Irenę. 
2. Za †† rodziców Jadwigę Grajner w 20. rocznicę śmierci i Zygmunta w 10. 
rocznicę śmierci. 

 

Piątek 2 czerwca 2017. 
700 1. Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz o radość życia wiecznego 
dla †† z obu stron. 

800 Za †† męża Karola Grucę i rodziców z obu stron, Jadwigę i Józefa Jaworek. 
1430 Ślub rzymski Marii Cudek i Dariusza Farona. 
1800 W int. Aleksandry i Jarosława Dubowskich z ok. urodzin, o Boże błog., zdrowie 

i opiekę Matki Bożej. 

Sobota 3 czerwca 2017. 
700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i †† członków 

Żywego Różańca. 
800 Za †† rodziców Helenę i Józefa Muc, rodzeństwo Henryka, Jerzego i Elfrydę oraz 

†† z rodziny Zuber. 
1800 Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Piotra Goroli z okazji 50. rocznicy ślubu, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM 

NIEDZIELA 4 czerwca 2017. 
700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy  i 

liczebny wspólnoty. 
900 Do Opatrzności Bożej w intencji Aleksandry Łebek z okazji 90. rocznicy urodzin, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę 
Matki Bożej i św. Antoniego. TE DEUM 

1100 Za †† rodziców Helenę i Stanisława Klosków oraz †† z rodziny Kloska i 
Piekarczyk. 

1230 1. Do Opatrzności Bożej w int. Marii i Jana Marszałków z okazji 50. rocznicy 
ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, 
opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM 
2. Za †† męża Zdzisława Seifa w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata 
Jerzego, szwagra Zygmunta i dusze w czyśćcu cierpiące. 

1700 Za †† męża Andrzeja Kucharskiego w rocznicę śmierci, Lucjana i Marię 
Kucharskich oraz ks. prob. Wacława Kucharskiego. 

 
Proszono nas o podanie ogłoszeń: 
 

Poradnia Lekarza Rodzinnego mieszcząca się przy ul. Ryszki 57 zaprasza 
na:  „Zdrowy Dzień Dziecka” – 1 czerwca 2017r. w godzinach od 1100 do 1600. 
Dla wszystkich dzieci wraz z opiekunami przygotowaliśmy zabawy i konsultacje. 
Szczegóły na plakatach i w poradni. 

 

 
W czwartek od godz. 1300 na parkingu przy kościele będzie stał ambulans 

diagnostyczny, w którym będzie można zbadać płuca, zakwaszenie organizmu oraz 
gęstość kości. Te badania są płatne 5, 10 i 25zł. 


