
Ogłoszenia Parafialne 2.08.2015 r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
 
Rozpoczął się miesiąc sierpień. Dla chcących podjąć się dzieła 

abstynencji od alkoholu przy bocznym ołtarzu jest wyłoz ona księga 
trzez wos ci.  

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

Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  
 
W czwartek przypada święto Przemienienia Pańskiego. 
 
Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 

8 sierpnia.  
 
W tym roku swoją posługę w naszej parafii kończą siostry Teresa 

– nasza kancelistka  i Hildegunda- nasza zakrystianka. W przyszłą 
niedzielę serdecznie zapraszamy na Mszę św  o godz. 900, podczas 
której będziemy Bogu dziękowali za wieloletnią posługę oby 
służebniczek i wypraszali potrzebne łaski dla tych sióstr, które je 
zastąpią. 

 
Przypominamy o naszej przyszłorocznej pielgrzymce do Włoch. W 

programie zwiedzanie Asyz u, Watykanu, Monte Cassino, Monte 
Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Lanciano, Padwy i Wenecji. Koszt 
1990 zł.  

Planujemy zorganizowac  ją od niedzieli 3 do 10 kwietnia 2016 roku. 
Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii lub bezpos rednio do ks. 
proboszcza. 

 
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Ś ląskiego potrzeby parafii. Kolekta przyszłej niedzieli 
przeznaczona będzie na inwestycje w naszej s wiątyni, na hydroizolację 
naszych schodo w. Dziękujemy za kaz dą ofiarę.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , są 

Misyjne Drogi, są wakacyjne chorzowskie Spotkania jest także nasz biuletyn 
informacyjny Głos S w. Antoniego. 

 
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławien stwa. 
       Szczęść Boże! 

NIEDZIELA 2  sierpnia 2015. 
700  Z żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania. 

 900 Za Parafian. 

1100 Za †† Franciszkę Dziadek, jej męża Franciszka i za †† z rodziny. 

1230 Z okazji 70. rocz. urodzin Zofii z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.TD 

1700  Z okazji 1. rocz. ślubu Weroniki i Mateusza Machnio z podziękowaniem za otrzymane laski 
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla małżonków i córki Lilii. 

Poniedziałek   3   sierpnia 2015. 
700 Za †† Anielę, Władysława, Tadeusza, Józefa i Feliksa Cycaków i za dusze w 

czyśćcu cierpiące. 
1800 W intencji Zdzisławy z okazji 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za dar życia 

i otrzymane łaski z prośbą o boże błogosł., zdrowie i opiekę Matki Bożej. TD 

 Wtorek  4   sierpnia 2015. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz z okazji 75 rocz. 

urodzin p. Urszuli Wieloch z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.TD 

1800 Za † Mariana Kowalczyka. 

Środa  5 sierpnia 2015. 
700 W intencji Agnieszki i Marka z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz jedność 

w małżeństwie i w rodzinie. 
1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb 

i podziękowań; - Za † Adama Gubasa w 4. rocz. śmierci; - Za † Marię Pytlik. 

Pierwszy czwartek   Przemienienie Pańskie 6  sierpnia  2015 
700 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Jana i Janiny ora za †† z obu stron. 

1700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za naszych kleryków. 

Pierwszy piątek 7.08.15. Wsp. błog. Edmunda Bojanowskiego. 
700 W intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, o rychłą kanonizację błog. E. 

Bojanowskiego oraz o nowe  powołania do Zgromadzenia. 
1800 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za 

rodziny naszej parafii. 

Pierwsza sobota 8  sierpnia 2015. 
700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli. 

1300 ślub rzymski Wioletty Woźniak i Michała Leszczyny. 

1800 W intencji solenizantek Anny Ciekańskiej i Teresy Zalewskiej do Opatrzności 
Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata, łaskę wiary, dary Ducha Świętego i opiekę św. Franciszka. 

NIEDZIELA   9   sierpnia a 2015. 
700 Za †† mamę Zofię Mierzwę oraz braci Tadeusza i Stanisława. 

 900 Za Parafian. 

1100 Za †† Annę i Pawła Madejów oraz syna Eryka. 

1230  W intencji Moniki i Bolesława Dullek – naszego organisty o opiekę św. Rodziny i 
wstawiennictwo Świętych w szczególności św. Moniki, św. Antoniego i św. Cecylii 
z okazji pierwszej rocznicy ślubu. 

1700 Z okazji kolejnej rocznicy urodzin Joanny. 



Głos świętego Antoniego 
2.08. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(J 6, 1-15) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVIII Niedziela Zwykła 

 Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, 
wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na 
przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: « Rabbi, kiedy tu przybyłeś ?»   
 W odpowiedzi rzekł im Jezus: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szu-
kacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. 
Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da 
wam Syn Człowieczy ; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec ».  
 Oni zaś rzekli do Niego: « Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła 
Boże ?»          
 Jezus odpowiadając rzekł do nich: « Na tym polega dzieło zamierzone przez  
Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał ». Rzekli do Niego: « Jakiego więc 
dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli ? Cóż zdziałasz ? Ojcowie nasi 
jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba ».  
 Rzekł do nich Jezus: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz 
dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albo-
wiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu ».  
 Rzekli więc do Niego: « Panie, dawaj nam zawsze tego chleba !»  
 Odpowiedział im Jezus: « Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 
będzie łaknął ; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.  

W TYM TYGODNIU PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY: 
 

 

wtorek   - wspomnienie św. Jana Marii Vianney`a;  
środa             - wspomnienie dow.  rzymskiej bazyliki NMP; 
czwartek - święto Przemienienia Pańskiego; 
piątek  - wspomnienie dow. Błog. Edmunda Bojanowskiego 
  - wspomnienie dow. św. męczenników Sykstusa i towarzyszy 
  - wspomnienie dow. Św. Kajetana,  
sobota         - wspomnienie św. Dominika. 

Zapraszamy na mszę św. w intencji naszych 
sióstr służebniczek z ok wspomnienia błogo-

sławionego  bojanowskiego.  piątek 7.00 

  Miesiąc trzeźwości narodu 

 W czerwcu 1984 r., podczas 201. Zebrania Plenarnego Konfe-

rencji Episkopatu Polski, biskupi ogłosili sierpień miesiącem trzeźwości 

narodu. Od tej pory na początku sierpnia Kościół, który przecież stale 

przypomina o tragicznych skutkach spożywania alkoholu, apeluje do 

Polaków o abstynencję. 

Hierarchowie i księża nawiązują do Jasnogórskich Ślubów Narodu; ich 

tekst przygotował Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pod jego nieo-

becność, przed Cudownym Obrazem Maryi Częstochowskiej, 26 sierpnia 

1956 r. milion Polaków ślubowało m.in. wypowiedzieć walkę lenistwu 

i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. 

 Za utrzymaniem trzeźwości przemawiają liczne w sierpniu uroczystości i święta: kościelne 

i państwowe, rocznice ważnych historycznych wydarzeń. Trzeźwości oczekiwalibyśmy od kierow-

ców – w okresie urlopowym ruch drogowy jest większy niż w innych miesiącach. Tymczasem jest 

już połowa sierpnia i czy któryś z czytelników dostrzegł jakąś pozytywną zmianę w dziedzinie pi-

cia – niepicia alkoholu? Ogródki z piwem oblężone, zwłaszcza przez młodzież, w pubach gwarno 

i tłoczno, browary i gorzelnie pracują pełną parą, nabywców znajdują podejrzane trunki sprzedawa-

ne przez równie podejrzanych bazarowych „sprzedawców”.  

 Pijemy co się da i kiedy się da. Także na ulicach, osłaniając butelkę czy puszkę papierową 

torbą, w parkach, na plażach, w bramach, piwnicach... Liczba wypadków drogowych spowodowa-

nych przez pijanych kierowców nie zmalała. Policja interweniuje na drogach i w mieszkaniach, 

gdzie dochodzi do awantur i rękoczynów. Piją starzy, młodzi, mężczyźni, kobiety i starsze dzieci. 

Zastanawiam się, skąd biorą pieniądze na alkohol ludzie biedni, bezrobotni, mający rodziny na 

utrzymaniu, a pozostający pod tzw. opieką miejskich ośrodków pomocy rodzinie? 

 Wiem, że Kościół nie jest naiwny. Podkreśla z mocą, że pijaństwo jest grzechem, jednak 

nie oczekuje, że wskutek apeli, przemawiania do rozsądku nastąpi masowe nawrócenie wiernych na 

drogę trzeźwości. Wiem, że osoby uzależnione od alkoholu, chore, najzwyczajniej w świecie nie 

mogą ot tak, po prostu przestać pić z dnia na dzień. Oni muszą dobrowolnie poddać się długiej, 

trudnej terapii. Ubolewam, że wbrew pozorom dotarcie tych osób do specjalistów, do ośrodków 

terapeutycznych wcale nie jest łatwe i proste. Nie mogę jednak pojąć, że za nic ma apel o miesięcz-

ną abstynencję wielu tzw. porządnych ludzi, katolików uczęszczających do kościoła, słuchających 

kazań i listów pasterskich apelujących o trzeźwość w sierpniu.  

 Odnoszę wrażenie, że słów tych nie biorą do siebie, uznając, że w wolnym kraju i za wła-

sne pieniądze mają prawo do obficie zakrapianych wódką imprez rodzinnych, przyjęć piwno-

grillowych... 

 Myślę, że dzieje się tak dlatego, że ludziom tym brakuje motywacji religijnej. Warto, aby-

śmy pamiętali, że każda dobrowolna rezygnacja ze spożywania alkoholu jest ofiarą. Naszą ofiarą. 

Za tych, którzy nie potrafią lub nie mogą wyjść z alkoholizmu, za tych, którzy grzeszą pijaństwem, 

za tych, którzy cierpią wskutek pijaństwa swoich bliskich, jak i za tych, którzy pijąc staczają się na 

dno. Marzę o tym, by jak najwięcej Polaków potrafiło zrozumieć tę motywację, by stać ich było na 

gest niepicia i modlę się o to do Boga z całego serca. 

Agnieszka Góra 

Źródło: Katolik.pl 


