
Ogłoszenia Parafialne 4.06.2017r. 

Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Zapraszamy na świąteczne nieszpory 

o godz. 1630. Jutro w II Dzień Zielonych Świąt oddajemy cześć Maryi, Matce Kościoła, 

Msze św. będą  sprawowane jak w tygodniu. Jutro o godz. 1900 zapraszamy na Krąg 

Biblijny. Od jutra w liturgii rozpoczynamy okres zwykły.  

Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe w niedzielę o 1630, w tygodniu o 1730, 

a w czwartki po Mszy św. o godz. 1700.  We wtorek po Mszy św. wieczornej Odnowa w 

Duchu Świętym zaprasza na modlitwę uwielbienia. Pozostałe okazje do adoracji w 

czwartek o 1530 z Arcybractwem NSPJ, w piątek o godz. 2000 dla zapracowanych i w 

soboty od 1700 cicha adoracja.  

W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana.  

W piątek spotkanie  o godz. 1530 Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych parafian. 

Ubiegłoroczne dzieci pierwszokomunijne serdeczne zapraszamy na Mszę św. roczni-

cową w Boże Ciało po procesji o godz. 1100. Spotkanie organizacyjne w czwartek po 

Mszy św. szkolnej. 

Trwają przygotowania do Rodzinnego Festynu u Antonika, który przeżywać bę-

dziemy 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 nagro-

dy, 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. 

Przypominamy, że w tym roku dobiega końca kadencja parafialnej rady duszpa-

sterskiej. Kończy się proces zgłaszania kandydatów;   

- 11 VI zostanie przedstawiona informacja o kandydatach i udostępnienie list wybor-

czych;  

- 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 

Dziękujemy za złożone ofiary na archidiecezję, za tydzień kolekta na Wydział Teolo-

giczny UŚ. Bóg Zapłać za każdy dar. 

Proszona nas o podanie dwóch ogłoszeń: 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do podjęcia 

studiów, oferując nowoczesne kształcenie na interesujących kierunkach. Rozpoczęła 

się rekrutacja na teologię oraz na nauki o rodzinie, zarówno w trybie dziennym jak i 

zaocznym. Do włączenia się w społeczność Wydziału zaproszone są osoby zaintere-

sowane zgłębianiem wiedzy o Bogu i o rodzinie. Absolwenci Wydziału podejmują 

pracę między innymi w szkole jako (poszukiwani obecnie w wielu miejscach) nau-

czyciele religii oraz w instytucjach profesjonalnie pomagających rodzinie. 
10 czerwca w hali MOSIRu odbędzie się Chorzowski Dzień Promocji Zdrowia – w 

programie bezpłatne badania i porady dla mieszkańców miasta, konkurencje sportowe 

dla dzieci oraz symulacja wypadku drogowego. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Misyjne 

Drogi także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. Na nowo rozpoczęty ty-

dzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.   Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
4.06. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 20,19-23) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

   W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc 

zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech 

przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z 

jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w 

Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 

uwielbiony. . Oto Słowo Pańskie. 

  Symbole Ducha Świętego - woda. 

    Fragment z rekolekcji księdza Grzegorza Rysia: „Duch jest jak woda. A pod-

stawową cechą wody (tak przynajmniej twierdzi św. Franciszek) jest - obok jej 

niezwykłej użyteczności - pokora: »Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę 

wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta« (Pieśń słonecz-

na). Otóż tak właśnie: pijemy kawę, herbatę lub kompot; jemy rosół, barszcz 

czerwony z uszkami lub bigos. Wszystko nie zaistnieje bez wody, ale uwagę 

naszą przykuwa jedynie np. wyjątkowy gatunek kawy lub smak ulubionych 

owoców. Rolę wody odkrywamy dopiero, gdy jej naraz zabraknie: w kranie, w 

studni, w źródle. Czy nie tak samo jest w naszym życiu duchowym? Jakże łatwo 

przychodzi nam samym sobie przypisać zasługę w »wypracowaniu« takiej czy 

innej cnoty; jakże teoretycznym słowem wydaje się nam wtedy »łaska«. Jakiego 

dna musimy nieraz sięgnąć w życiu, by odkryć źródło siły w prostych znakach 

sakramentalnych? Mówimy: »modliłem się«, a Paweł mówi - słuszniej (ale wy-

myka się to naszemu doświadczeniu) - »Duch modli się w nas« (por. Rz 8). 

Duch jak woda”.  

   „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia 

martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo 

propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijań-

sku moralnością niewolników”.  



Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 4 czerwca 2017. 

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

wspólnoty.      

900 
Do Opatrzności Bożej w int. Aleksandry Łebek z ok. 90. r. ur., z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB i św. Antoniego. TE DEUM  

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

1230 

1. Do Op. Bożej w int. Marii i Jana Marszałków z okazji 50. rocznicy ślubu, z podzięko-

waniem 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.  

Poniedziałek 5 czerwca 2017. 

700 Za †† męża Bolesława Dulata oraz syna Ryszarda.  

800 Za †† dziadków Katarzynę, Elżbietę i Andrzeja Zawadów oraz †† z pokrewieństwa.  

1800 Za †† Wiesława Gilewskiego w rocznicę śmierci, Krystynę i Bronisława Piotrowskich 

oraz Teodorę Piotrowską.  

Wtorek  6 czerwca 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za † Stanisława Grzebiaka.  

800 Za † Zygmunta Świerczyńskiego od Tadeusza Hajduga z rodziną.  

1800 Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny i Janusza Tedów z okazji 30. rocznicy ślubu, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej 

dla jubilatów i całej rodziny.                                                             TE DEUM  

Środa 7 czerwca 2017.  

700 Za † Tadeusza Gazdę - od Marii, Tadeusza i Urszuli z Nowego Targu.  

800 Za † Helenę Szóstak – Pucię od lokatorów z ul. Krzywej 31.  

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

dziękowań;  - Za †Zygmunta Świerczyńskiego w 30. dzień po śmierci; - Za † Wojciecha 

Wyderkę od koleżanek i kolegów  Stowarzyszenia „Nowoczesny Chorzów”; - Za † Karin 

Kowalską od lokatorów z ul. Gałeczki 7; - Za †† Barbarę i Romana Twardochów.  

Czwartek 8 czerwca 2017. 

700 Za †† Lucjana Kocel i rodziców z obu stron.  

800 Za †† męża Mieczysława Graczyka, rodziców z obu stron, Marię, Zbigniewa i Henryka 

Pietrasik, Piotra Gadomskiego oraz †† z rodziny.  

1700 1. Za † Rudolfa Cupoka. 

2. Za †† męża Augustyna w 12. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Hugona, dziadków 

i rodzeństwo.  

Piątek 9 czerwca 2017. 

700 Za † Helenę Gąsiorek w 30. dzień po śmierci.  

800 Do Opatrzności Bożej w int. Iwony Gawron z okazji 50. rocznicy urodzin, z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla sole-

nizantki i całej rodziny.                                                                   TE DEUM  

1800 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. Za † mamę Marię Ślosarczyk w 40. rocznicę śmierci.  

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego 

 

   Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie roz-

różniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi 

dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolno-

ści ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marno-

ściami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpie-

czeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwycię-

żał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; 

daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym 

wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Cie-

bie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty do-

daj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośću-

czynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością 

i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.  

Sobota 10 czerwca 2017. 

700 Za † Gertrudę Kozubek.  

800 Za †† rodziców Emilię i Antoniego Szulców, Jadwigę i Ryszarda Burczyków oraz za †† 

z rodziny z obu stron.  

1600 Do Op. Bożej w int. Izabeli i Macieja Łakomskich z okazji 25. rocznicy ślubu, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog, zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. 

Antoniego dla jubilatów i rodziny.                                                     TE DEUM  

1800 Za †† Andrzeja Romanka w 1. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron.  

Niedziela - Uroczystość Najświętszej Trójcy 11 czerwca 2017. 

700 Do Op. Bożej w int. Urszuli i Franciszka, z prośbą o Boże błog, zdrowie,  opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego.  

900 Za †† Jolantę Klepacz w 1. rocznicę śmierci, jej męża Krzysztofa oraz rodziców Włady-

sławę i Józefa Lompów.  

1100 Do Opatrzności Bożej w int Magdaleny Primer z ok. 85. rocznicy urodzin, z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. 

Antoniego dla solenizantki i całej rodziny.                                   TE DEUM  

1230 Do Opatrzności Bożej w int. Ewy i Ireneusza Otto z okazji 25. rocznicy ślubu, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. 

Antoniego dla jubilatów i rodziny.                                                TE DEUM  

1700 Do Opatrzności Bożej w int. Teresy i Wernera Christ z okazji 50. r. ślubu oraz syna Ro-

mualda i Katarzyny w 25. r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

Boże błog., zdrowie,  opiekę MB i św. Antoniego dla jubilatów i ich rodzin. TE DEUM  


