
  NIEDZIELA 31 lipca 2016. 
700

 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelników, †† Marię Krannich, 
Weronikę i Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów, †† z rodziny 
Filuś i Pustelnik. 

900
 Za †† rodziców Teklę i Stanisława, Konstancję i Stanisława, męża 

Bolesława, braci Jana, Mieczysława, bratową Zofię i szwagra Stanisława oraz 
za †† z rodziny Sikorów i Szmajdów. 

1100
 W intencji nowożeńców Sabiny i Krystiana Dragonów o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej na nowej drodze życia oraz 
o dar potomstwa. 

1230
 CHRZTY: Jakub Mańka, Łukasz Godziek. 

1700
 Za †† rodziców Małgorzatę i Gerarda Ogórków, ich rodziców i rodzeństwo. 

Poniedziałek  1 sierpnia 2016. 

700
 Za †† męża Henryka, rodziców i pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

1800
 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Józefa z okazji 

2. rocznicy ślubu Weroniki i Mateusza Machnio, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski na dalsze 
lata życia dla nich i córeczki Lilii. 

Wtorek 2 sierpnia 2016. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za †† 
Franciszkę Dziadek w 45. rocznicę śmierci i  pokrewieństwo z rodzin 
Dziadek, Lubos, Kaduk i Wilk. 

1800
 Do Opatrzności Bożej w intencji Marioli Nowak z okazji  50. rocznicy 

urodzin i Joanny Szołtysek w kolejną rocznicę urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego dla solenizantek i ich rodzin.     
 TE DEUM 

Środa 3 sierpnia 2016. 
700

 Za † Anielę Cycak w rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Łukawskich, 
Kobryń i Cycaków. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Za †† męża Zdzisława, rodziców i teściów; 
- Za † Andrzeja Romanka od rodziny Górów z Choczni; 
- Za † Danutę Krakowiak w 30. dzień po śmierci. 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

Ogłoszenia Parafialne 31. 07. 2016 r. 

Od środy trwa pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do na-
szej ojczyzny. Dziś o godz. 1000 - Msza Święta Posłania na zakończenie 
Światowych Dni Młodzieży. O godz. 1700 - przyjazd do Tauron Arena na 
spotkanie z wolontariuszami ŚDM oraz Komitetem Organizacyjnym 
ŚDM i Dobroczyńcami spotkania młodych całego świata, a o 1815 - przy-
jazd do Balic i pożegnanie papieża. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim którzy włączyli 
się w Światowe Dni Młodzieży w naszej parafii, goszczącym młodzież z 
Francji za waszą gościnność, wolontariuszom za pracę i zaangażowanie, 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to dzieło.  

 

W związku z transmisją telewizyjną spotkania papieża z wo-
lontariuszami ŚDM wyjątkowo nie będzie dziś nieszporów niedziel-
nych.  

 

W miniony poniedziałek przypadało wspomnienie św. Krzysz-
tofa – patrona kierowców w związku z tym dziś po Mszach św. udzielać 
będziemy uroczystego błogosławieństwa kierowcom oraz ich pojazdom. 

 

Jutro rozpoczyna się miesiąc sierpień. Dla chcących podjąć 
się dzieła abstynencji od alkoholu przy bocznym ołtarzu została wyłożo-
na księga trzeźwości.   

 

We wtorek 2 sierpnia przypada odpust Porcjunkuli. Tego 
dnia każdy może uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie kościoła para-
fialnego i odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę z 
Boga oraz pozostając w wolności od grzechu ciężkiego. 

 

W tym tygodni przypada I czwartek, piątek i sobota nowego 
miesiąca, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

 

W sobotę przypada Święto Przemienienia Pańskiego. 
 

Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w 
sobotę 13 sierpnia. 

 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świą-
tyni w tym tygodniu we wtorek po Mszy św wieczornej razem z Odnową 
w Duchu Św., w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem, w piątek o 
godz. 2000 dla zapracowanych, w sobotę od 1700 cicha adoracja.  Zapra-
szamy.   

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na remonty w naszej świą-
tyni. Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny UŚ. 

 Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, 
są Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Anto-
niego.         Szczęść Boże! 



W TYM TYGODNIU PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY: 
 

 

poniedziałek   - wspom. św. Alfonsa Marii Liguoriego; 
wtorek - wspom. dow. św. Euzybiusza; 
wtorek  - wspom. dow. Piotra Juliana Eymarda; 
czwartek - wspom. Św. Jana Marii Vianney’a; 
piątek  - wspom. św. Bonawentury; 
Sobota  - Święto Przemienienia Pańskiego. 
 

Czwartek 5  sierpnia 2016. 
700

 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za 
przygotowujących się do kapłaństwa. 

1700
 Za † syna Adama Gubasa w 5. rocznicę śmierci. 

Piątek 5 sierpnia 2016. 
700

 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa  w intencjach wynagradzających 
oraz za rodziny naszej parafii. 

1800
 O potrzebne łaski dla rodziny Janiny i Jana oraz o radość nieba dla †† z obu 

stron. 

  Sobota 6 sierpnia 2016. 
700

 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i 
zmarłych członków Żywego Różańca. 

1800
 Z okazji urodzin braci bliźniaków do Opatrzności Bożej za 

wstawiennictwem bł. Józefa Czempiela o zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla brata Jacka oraz o radość życia wiecznego dla brata Piotra. 

  NIEDZIELA 7 sierpnia 2016. 

700
 Za żywych i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana 

Jezusa i o nowe powołania. 

900
 Za †† rodziców Krystynę i Maksymiliana Müllerów oraz dziadków z obu 

stron. 

1100
 W intencji Grażyny Figury z okazji 60. rocznicy urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Boskiej na dalsze lata życia. TE 
DEUM 

1230
 Za †† męża Tomasza Bąka w 4. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz 

Jadwigę Niewińską. 

1700
   

Głos świętego Antoniego 
31.07. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 12, 13-21) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVIII Niedziela Zwykła 

 Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu 
bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».    
  

 Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad 
wami sędzią albo rozjemcą?»    
  

 Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chci-
wości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie 
zależy od jego mienia».   
  

 I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowie-
kowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie 
mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje 
spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. 
I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczy-
waj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej 
nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przy-
gotowałeś?”  
 

 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie 
jest bogaty u Boga».  Oto Słowo Pańskie 

MODLITWA KIEROWCY 
 

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, 
doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą 
płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - 
proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się 
przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. 
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi 
towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i 
wypadków. Naucz mnie, bym kierował 
pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować 
pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa 
szybkości.  Spraw, aby piękno tego świata, 
który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, 
mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach 
moich.  Amen.  


