
Ogłoszenia Parafialne 30.07.2017r. 

Zapraszamy dziś o godz. 1630 na niedzielne nieszpory .  

W miniony wtorek przypadało wspomnienie św. Krzysztofa – patro-
na kierowco w w związku z tym dzis  po Mszach s w. udzielac  będziemy uro-
czystego błogosławien stwa kierowcom oraz ich pojazdom. 

Pojutrze rozpoczyna się miesiąc sierpień. Dla chcących podjąć się 
dzieła abstynencji od alkoholu przy bocznym ołtarzu została wyłoz ona księ-
ga trzez wos ci.   

  We środę 2 sierpnia przypada odpust Porcjunkuli. Tego dnia każdy 
moz e uzyskac  odpust zupełny za nawiedzenie kos cioła parafialnego i odmo -
wienie modlitw: Ojcze nasz, Zdrowas  Maryjo, Wierzę z Boga oraz pozostając 
w wolnos ci od grzechu cięz kiego. 

W czwartek po Mszy św. wieczornej w naszej świątyni odbędzie się 
nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy zgorszenia, wynagradzające za 
bluźnierstwa.  

 Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 20 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. Zain-
teresowane osoby prosimy o zapisywanie się w kancelarii. Koszt – 10 zł. 

Od 1 sierpnia zmieniają się godziny urzędowania kancelarii para-
fialnej. Kancelaria będzie czynna:  

rano - od poniedziałku do piątku od 845 do 1045; 
oraz  
popołudniu w poniedziałek i czwartek od 1630 do 1800. W sprawach 

dotyczących pogrzebu takz e poza tymi godzinami. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota nowego mie-

siąca, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 
W przyszłą niedzielę przypada Święto Przemienienia Pańskiego.  
Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 12 

sierpnia. 
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni w 

tym tygodniu we wtorek po Mszy s w wieczornej razem z Odnową w Duchu 
Ś w., w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem Najs więtszego Śerca Pana 
Jezusa, w piątek o godz. 2000 dla zapracowanych, w sobotę od 1700 cicha ad-
oracja.  Zapraszamy.   

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na remonty i inwestycje w naszej 
s wiątyni. Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny UŚ . 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , są Misyj-
ne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swe-
go błogosławien stwa.                              

                                                                                       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
30.07. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 13,44-52) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVII Niedziela Zwykła   

   Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pe-
wien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, 
i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukujące-
go pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, 
zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, 
wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. 
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród spra-
wiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: 
Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, 
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i 
stare.  Oto Słowo Pańskie. 

Królestwo niebieskie podobne do skarbu 
 
   Królestwo Boże wymaga mądrości i ryzyka. W codzienności można przyzwy-
czaić się do perły. Można traktować ja, jak jedną z wielu rzeczy. Można prze-
stać doceniać jej wartość. Oczy z czasem przyzwyczajają się do patyny, która 
na niej osiada i instynktownie zaczynają szukać czegoś błyszczącego. Perła, 
skarb, jakim jest Królestwo Boże nie są wartościami nieutracalnymi. Codzien-
nie grozi nam zamiana perły na tanie świecidełka (pseudowartości), które przy-
noszą jedynie krótkotrwałą przyjemność.  
    Królestwo Boże wymaga również ryzyka. Alessandro Pronzato sparafrazo-
wał dzisiejszą przypowieść z punktu widzenia współczesnego człowieka: 
"Królestwo Boże jest podobne do człowieka, który nabył polisę ubezpieczenio-
wą przeciw ewentualnym wypadkom w zaświatach". Jezus daje nam skarb, 
szczęście, a nie zabezpieczenie. Nie udziela gwarancji przeciw ryzyku, ale prze-
ciwnie proponuje największe ryzyko - ryzyko wiary. By je podjąć trzeba być 
człowiekiem fantazji i humoru. Czy mam w sobie pasję poszukiwań? Czy po-
trafię ryzykować dla Boga? Jestem realistą czy raczej marzycielem? Jak traktuję 
moją wiarę: jako obowiązek, brzemię, czy jako skarb?  



XVII Niedziela Zwykła - 30 lipca 2017. 

700 
W intencji Karola z okazji 65.rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, świa-
tło Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.  

900 
Za † Wojciecha Wyderkę od pracowników firmy ochroniarskiej„ERA” oraz Szkoły Za-
rządzania w Chorzowie.  

1100 
Do Opatrzności Bożej w intencji  Dariusza i Joanny Holeczek z okazji 25. rocznicy ślu-
bu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,  
opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM  

1230 CHRZTY: Emilia Dworniczak, Paweł Bubula         ROCZKI: Mikołaj Michalik  

1700 Za † Rafała Malchera.  

Poniedziałek 31 lipca 2017. 

700 Za †† rodziców Teklę i Stanisława, Konstancję i Stanisława, męża Bolesława Szmajdę, 
braci Jana, Mieczysława, bratową Zofię, szwagra Stanisława oraz †† z rodziny Sikorów i 
Szmajdów.  

1800 Za †† rodziców Krystynę i Maksymiliana Müller.  

Wtorek  1 sierpnia 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.  

1800 Za †† rodziców Walerię i Józefa Zawisza, Kazimierza, Tadeusza, Ignacego, Urszulę i 
Helenę w kolejną rocznicę śmierci.  

Środa 2 sierpnia 2017.  

700 Za † Franciszkę Dziadek i †† z rodziny.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-
dziękowań; - w intencji Krystyny Dwucet z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem  za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego. TE DEUM; 
- Za † Jana Rozworę – intencja od Beaty i Andrzeja; 
- Za †† Sonię Ziemiańską w 10. rocznicę śmierci, jej męża Józefa oraz rodziców i ro-
dzeństwo z obu stron; 
- Za † Henryka Cieploka – intencja od sąsiadów z ul. Młodzieżowej 39; 
- Za †† z rodziny Proba, Bałyk, Rasek i Kozera  

Czwartek 3 sierpnia 2017. 

700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-
płaństwa.  

1700 Za † syna Adama Gubasa w 6. rocznicę śmierci.  

Piątek 4 sierpnia 2017. 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodzi-
ny naszej parafii.  

1800 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelnik, Marię Krannich, Klarę i Gerarda Pany-
such oraz za †† z rodziny Pustelnik i Filuś.  

Sobota 5 sierpnia 2017. 

700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i zmarłych człon-
ków Żywego Różańca.  

1800 Za † s.M. Wojciechę w 2. rocznicę śmierci.  

XVIII Niedziela Zwykła - 6 sierpnia 2017. 

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy  i liczebny 
wspólnoty.  

900 Za † Małgorzatę Marniok w 1. rocznicę śmierci.  

1100 Za †† męża Stanisława Wilusza w kolejną rocznicę śmierci oraz rodziców Lidię i Jerzego 
Gros.  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski, z prośbą  o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antonie-
go.  

1700 Za † Antoniego Smolorza oraz wszystkich †† lokatorów z ul. Różanej 4.  

 
Akt wynagrodzenia Najświętszej Maryi Pannie za zniewagi  

wobec Jej Niepokalanego Serca 
 
 
   Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko nasza, Maryjo! Zwróć swe prze-
pełnione miłością oczy na nas, biednych grzeszników, którzy wśród rozlicznych udręk i 
doświadczeń zmuszeni jesteśmy wysłuchiwać złorzeczeń i obelg wypowiadanych prze-
ciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. O jak te bezbożne głosy nie tylko obrażają Ciebie, 
Niepokalana Dziewico, ale jednocześnie znieważają nieskończony Majestat Ojca i Jed-
norodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Pobudzają one Najwyższą Sprawiedliwość 
do gniewu i wymierzenia surowej kary. 
   Mimo własnej nędzy i nieudolności chcemy uczynić wszystko, by położyć kres tym 
obelgom i bluźnierstwom. Pragniemy, nasza Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym 
sercem kochać. Tego bowiem od nas Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kochamy, 
uczynimy wszystko, co tylko będzie w naszej mocy, abyś przez wszystkich była czczo-
na i kochana. 
   Ty zaś, Najmilsza nasza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagro-
dzenia, który w imieniu własnym i naszych wspólnot Ci składamy. Przyjmij Go rów-
nież jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny spo-
sób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jesz-
cze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i Miłosierdzie. Niech i 
oni przyłączą się do tego hołdu i razem z nami rozsławiają Twoją świętość i dobroć, 
głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Królową dziewic, Matką Boga, 
której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen. 


