
Ogłoszenia Parafialne  3.05.2020 r. 

Dzisiejsza Niedziela jest Niedzielą Dobrego Pasterza i Światowym Dniem 
Modlitw o Powołania. 

 
W piątek rozpoczął się miesiąc maj. Ponieważ nadal nie możemy 

organizować nabożeństw dlatego zapraszamy na transmisje internetowe 
nabożeństw majowych o godz. 2015 Modlitwę zakończymy różańcem 
odmawianym każdego dnia w intencji ustania pandemii.  

  
Nadal nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania 

w tradycyjnie formie. Można umawiać się indywidualnie.  
 

W tym tygodniu  przypada I czwartek nowego miesiąca.  
 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Bóg Zapłać za 
kaz dą ofiarę składaną na parafialne konto. Dzięki Waszej dobroci parafia moz e 
funkcjonowac  i opłacac  konieczne rachunki.  

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość; 
jest takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Ś w. Antoniego. 

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg błogosławi.  
        Szczęść Boże! 

 

 
 

Modlitwa o powołania 
 
O Jezu, Dobry Pasterzu! Jak Ty sam po dokonaniu 
Twego dzieła wstąpiłes  do nieba tak i wybrani Twoi: 
Papiez , Biskupi i Kapłani odchodzą do Ciebie, kiedy ich 
wezwiesz. A przeciez  az  do kon ca s wiata muszą ludzie 
korzystac  z łaski Odkupienia, trzeba odprawiac  Ofiarę 
Mszy s w. i udzielac  sakramento w s więtych. Na miejsce 
tych, kto rzy odchodzą trzeba, by przyszli inni i szerzyli 
Twe Kro lestwo az  do kon ca s wiata.  
 

Prosimy Cię Jezu:  
 

o nowe i dobre powołania do kapłan stwa i zakonu- prosimy Cię Panie 
o dobrych kandydato w do kapłan stwa - prosimy Cię Panie 
o mądros c  dla wychowawco w i profesoro w w seminariach - prosimy Cię Panie 
o rozsądnych i gorliwych katecheto w i katechetki - prosimy Cię Panie 
o szczerą poboz nos c  i gorliwos c  w nauce dla kleryko w - prosimy Cię Panie 
o dobre przygotowanie powołan  przez rodziny - prosimy Cię Panie 
o pomoc Kos ciołowi, by mo gł wychowywac  nowe powołania - prosimy Cię Panie 
o gorliwe apostolstwo s wieckich w budzeniu i rozwijaniu powołan  kapłan skich 
i zakonnych- prosimy Cię Panie 

Głos świętego Antoniego 
03.05.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Jezus powiedział: 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni 

przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 
Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera 
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu 
i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce 
zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie 
pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». 

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia 
tego, co im mówił. 

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem 
bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie 
i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, 
zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je 
w obfitości» J 10, 1-10  

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 
 Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę 
Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel 
okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do 
stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na 
utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, 
którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek 
powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. 
 Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do 
kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników 
i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia 
stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie 
zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr 
zakonnych. 
 W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w 
Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza 
liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się 
szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień 
Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r. 



  NIEDZIELA 3 maja 2020. 

700
 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój 

duchowy  i liczebny wspólnoty. 

900
 Za † Edmunda Sobałę w 10 rocznicę śmierci. 

1100
 Za † Piotra Woszczka. 

1230
 W int. Marianny Kubiak z ok. 75 urodzin jako podziękowanie za otrzymane  

łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej dla solenizantki i 
całej rodziny. TE DEUM 

1700
 Za † Władysława Bonikowskiego w 2 rocznicę śmierci. 

Poniedziałek  4 maja 2020. 

700
 Z okazji urodzin Teresy Ostrowskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

800
 Do Bożej Opatrzności z prośbą o ustąpienie pandemii. 

1800
 Za † męża Franciszka Zaczyka na pamiątkę urodzin. 

Wtorek 5 maja 2020. 

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

800
 Za parafian. 

1800
 1. Za †† rodziców Klarę i Władysława Pietrzaków. 

2. Za † Waldemara Kaczyńskiego jako pamiątka urodzin. 
Środa 6 maja 2020. 

700
 Za † Danutę Kysiak w 30. dzień po śmierci od kuzynek i kuzyna: Marii, 

Rozalii , Barbary i Andrzeja. 

800
 W intencji prawnuka Aleksandra z okazji urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św., opiekę 
Matki Bożej, św. Antoniego dla solenizanta oraz dla jego siostry Naomi, 
brata Leonarda, rodziców Anny i Thorstena oraz babci Marianny. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań: 
- Za † Małgorzatę Dudek jako pamiątka urodzin, męża Karola i zięcia Józefa 
Mandzika. 

Czwartek 7  maja 2020. 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

800
 O dobre i święte powołania kapłańskie jako dar w 100 lecie urodzin św. Jana 

Pawła II. 

1700
 Za †† Helenę Horak w rocznicę śmierci, męża Alfonsa oraz rodziców z obu 

stron. 
Piątek 8 maja 2020. 

700
 1. Z okazji 75 urodzin Tadeusza Alszera jako podziękowanie za dar życia z 

prośbą o Boże błog., zdrowie oraz cierpliwość w znoszeniu choroby. 
2. Za †† Henryka i Rozalię Magdziaków, †† z rodzin oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

800
 Za † ojca Stanisława Mierzwę i brata Stanisława na pamiątkę imienin. 

1800
 Za † Alfredę Szlenzok w 1 rocznicę śmierci, ojca, brata, †† z rodzin 

Szlenzok, Najman oraz zmarłych lokatorów z ul. Krzywej 35. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPRASZAMY NA TRANSMISJE INTERNETOWE  

Z NASZEJ ŚWIĄTYNI 
 
 CODZIENNIE: 
  MSZA ŚW.      GODZ. 8.00 
  NABOŻEŃSTWO MAJOWE   GODZ. 2015 
  RÓŻANIEC O USTANIE EPIDEMII   GODZ.2030 
  REGINA CAELI Z KOMENTARZEM   GODZ. 1200  

 

 W NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 
DO CZASU USTANIA OGRANICZEŃ ILOŚCI OSÓB MOGĄCYCH 

UCZESTNICZYĆ NA MSZACH ŚW. WSZYSTKIE  NIEDZIELNE MSZE 
ŚW. BĘDĄ TRANSMITOWANE NA PARAFIALNYM KANALE YOUTUBE  
 

Sobota 9 maja 2020. 

700
 Za parafian. 

800
 Za † ks. prałata Konrada Lubosa w kolejną rocznicę śmierci. 

1800
 Za † Elfrydę Kominek w 1 rocznicę śmierci. 

NIEDZIELA 10  maja 2020. 

700
 Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego Kaniów, brata Jerzego, syna Jarosława 

Marszałka, teściów Marię i Józefa Marszałków oraz †† z rodzin Ceglarek, 
Weinert, Jurczyk i Amkreutz. 

900
 Z okazji 80 urodzin Marianny Wiewióry jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki, jej męża Eugeniusza i całej rodziny. TE DEUM 

1100
 W intencji kapłanów naszej parafii z ok. rocznicy święceń kapłańskich - ks. 

seniora Mariana, ks. proboszcza Krystiana, ks. Piotra i ks. Tadeusza. 

1230
 Za †† Zofię Łamik jako pamiątka urodzin i męża Romana. 

1700
 Z okazji kolejnych urodzin Andrzeja Sławińskiego jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity. 


