
Ogłoszenia Parafialne 4.08.2019r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
 

We wtorek przypada Święto Przemienienia Pańskiego. To także 
I wtorek miesiąca, wezwania do naszego patrona odmówimy także po 
mszy św. wieczornej, a Akcja Katolicka poprowadzi modlitwę za 
chorych. 

 

Zapraszamy na Pielgrzymkę stanową kobiet do Piekar Śląskich, 
która odbędzie się 18 sierpnia.  

Dla pątniczek które nie mogą udać się pieszo organizujemy przejazd 
autokarem. Zapisy w kancelarii. Koszt 10 zł. Trwają też zapisy do grupy 
rowerowej, która wyruszy o godz. 700.  

 

Pojawiła się idea zorganizowania pielgrzymki parafialnej 
do Gietrzwałdu. Odwiedzilibyś my takz e między innymi Ś w. Lipkę, 
Śtoczek Klaśztorny, Auguśto w, Śoko łkę,  Pielgrzymkę zaplanowana 
od 7 do 10 paz dziernika kośzt ok. 500 zł Zaintereśowanych prośimy 
o w miarę śzybki  o kontakt z kancelarią.  

 

Legion Maryi serdecznie zaprasza na doroczną pielgrzymkę 
Legionu do Częstochowy. Wyjazd 14 września godz. 630 sprzed kościoła 
św. Jadwigi w Chorzowie. Koszt 30 zł, zapisy u p. Celiny. 

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Śląskiego. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie 
na remonty naszej świątyni. Dziękujemy za każdą ofiarę.  

 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławieństwa.                                       Szczęść Boże! 

PROPOZYCJA MODLITWY PORANNEJ 
Pochwalony bądź Panie Jezu Chryste za nowy dzień, dar Twojej dobroci. 
Udziel nam łaski i siły, byśmy ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżyli. 
Spraw, byśmy w doli i niedoli, według przykazania, miłością się 
kierowali, a pełni ufności w Twoje obietnice, spotkanym ludziom dobrze 
czynić mogli.  
Błogosławieństwo Twego imienia niech stale nam towarzyszy, byśmy 
twą wolę pełnili w rozgwarze tego świata nie zapominali, że nasza 
ojczyzna jest w niebie. Boże nasz i Panie, Twoja łaska niech wspiera 
każdy nasz uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta, 
niech Twoją chwałę pomnaża przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 

Głos świętego Antoniego 
4.08. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 12, 13-21)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 XVIII Niedziela Zwykła 

 Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Je-

zusa ani Jego Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mo-

jemu 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 chciwości, 

bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zale-

ży 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 mo-

je spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i 

dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; od-

poczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jesz-

cze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, 

co przygotowałeś?”  

 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie 

jest bogaty u Boga».    Oto Słowo Pańskie. 

W TYM TYGODNIU 
 

Poniedziałek  wspom. dow. Rocznicy pośw. Rzymskiej Bazyliki NMP,  
Wtorek    święto Przemienienia Pańskiego, 
Środa   wspom. św. męczenników Syktusa II pap, i towarzyszy, 
  wspom. dow. Św. Kajeta, 
Czwartek  wspomienie św. Dominika, 
Piątek   święto Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), 
Sobota  święto św. Wawrzyńca. 



  NIEDZIELA 4 sierpnia 2019. 
700

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

900
 W intencji Doris Nowak z okazji 50. rocznicy urodzin. 

1100
 Za †† rodziców Krystynę i Maksymiliana Müllerów w kolejne rocznice 

śmierci oraz krewnych z obu stron. 

1230
 Za † męża Edwarda Ptaka w 1. rocznicę śmierci, siostrę Reginę Ptak w 19-tą 

rocznicę śmierci. 

1700
 Z okazji 1. rocznicy urodzin Adasia Szkuta oraz 29.. rocznicy ślubu Barbary 

i Piotra Krzemińskich. 

Poniedziałek 5 sierpnia 2019. 
700

 Za †† rodziców Helenę i Jerzego Łokci, braci Romana i Jana, siostrę Ewę, 
Alojzego Biskupka, rodziców i siostrę, †† z rodzin Łokieć, Pająk, Kopeć 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1500
 Ślub: Tomecka - Pankowski 

1800
 Za † Siostrę Marię Wojciechę w kolejną rocznicę śmierci. 

Wtorek 6 sierpnia 2019. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800
 Za † Małgorzatę Marniok w 3. rocznicę śmierci. 

Środa 7 sierpnia 2019. 
700

 Za †† Stefanię Krzenciesa w 9. rocznicę śmierci, męża Herberta, rodziców 
Jadwigę i Alojzego Kleinertów. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Za † Zofię Gmerek od syna Grzegorza z córką; 
- W intencji Jacka z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i światło Ducha 
Świętego oraz za jego † brata Piotra na pamiątkę urodzin. 

Czwartek 8 sierpnia 2019. 
700

 Z okazji kolejnej rocznicy urodzin Janiny. 

1700
 Za † Waldemara Kaczyńskiego na pamiątkę urodzin - od żony Danuty. 

Piątek 9 sierpnia 2019. 
700

   

1800
 1. Za Monikę i Bolesława Dullków o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i wstawiennictwo świętych w szczególności św. Antoniego 
Padewskiego z okazji rocznicy ślubu. 

2. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota 10 sierpnia 2019. 
700

 Za † Marię Kluz w 10. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Kluzów 
i Limańskich. 

1800
 Za † Krystynę Lirę i †† lokatorów z ul. Krzywej 33. 

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO  
- 6 sierpnia  

   Historycznie rzecz ujmując, święto to pojawia 
się w Syrii już na przełomie VII i VIII wieku, 
by potem dotrzeć do Europy. Nawiązuje ono do 
Ewangelii i opisu Przemienienia Jezusa Chry-
stusa na górze Tabor (por. Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-
8; Łk 9, 28-36). Przemienienie Pańskie przyjęło 
się w Kościele powszechnym za papieża Kalik-
sta III (1455-58). On też określił datę jego świę-
towania właśnie na 6 sierpnia. Misterium Prze-
mienienia Jezusa Chrystusa niesie w swoim 
przesłaniu głęboką teologię. Pan zmienia swoje 
oblicze na górze, która to według Biblii jest 
szczególnym miejscem obecności i bliskości 
Boga. Tam Jezus się modli. Tam Jezus jednoczy 
się z Ojcem. Twarz Chrystusa zostaje w cudow-
nym sposób odmieniona, Jego odzież również. 
Innymi słowy, możemy śmiało powiedzieć, że 
to sam Bóg objawił się w osobie swojego Syna. 
Owa niespotykana teofania, czyli objawienie się 
Pana Boga, wskazuje też na to, że Jezus jest 
prawdziwym Bogiem. Jego Bóstwo było ukryte podczas Jego ziemskiego życia. Kościół 
naucza, że celem Przemienienia było przygotowanie uczniów na trudny i bolesny czas 
Męki Pańskiej, aby nie zwątpili, widząc tragedię Krzyża. Ponadto naśladowcy Chrystusa, 
kontemplując Jego Przemienienie, mogą coraz bardziej się do Niego upodobnić.  

NIEDZIELA 11 sierpnia 2019. 
700

 Za † Rutę Musioł. 

900
 Za † Eugenię Stefańską - od lokatorów z ul. Różanej 2. 

1100
 W intencji Stefana Jarczaka z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

1230
 Za † męża Stanisława Wilusza w kolejną rocznicę śmierci oraz †† rodziców 

Lidię i Jerzego Grosów. 

1700
 Za † męża Kazimierza Barana w 5. rocznicę śmierci. 

Czym są intencje papieskie?  
Gdy słyszy się podczas nabożeństwa słowa “pomódlmy się w intencjach Ojca 
Świętego”, wielu osobom wydaje się, że jest to taka zwykła modlitwa za Papieża, 
np. o błogosławieństwo czy o zdrowie dla niego, ot, taka modlitwa jak za każdą 
inną osobę, gdy nas poprosi. Prawda jest jednak troszkę inna, mianowicie jest to 
modlitwa w intencjach, które papież wyznacza na dany miesiąc, i w których 
papież sam się modli, a nie za niego samego. 
 

INTENCJE NA SIERPIEŃ: 
Intencja ewangelizacyjna: za rodziny. Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, 
stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”. 


