
Ogłoszenia Parafialne 7.05.2017r. 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe, dziś o godz. 1630,  w tygodniu 
o 1730, a w czwartki po Mszy s w. o godz. 1700. 

W przyszła niedzielę podczas Mszy św o godz. 1100 odbędzie się 
Uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci klas II. Obowiązkowe spo-
tkania dla dzieci i rodziców przed I Komunią w tym tygodniu we wto-
rek o godz. 1830, w czwartek po Mszy św. szkolnej.  

W sobotę o godz. 1000 odbędzie się spowiedź dzieci przed I Komu-
nią Św.  W poniedziałek  o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.  

W poniedziałek o godz. 1900 spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii s w.  We wtorek o 1300  spotkanie emerytek w klasztorze sio str, a w so-
botę spotkanie dzieci i młodziez y od 1400 do 1630. 

We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do 
wspo lnej modlitwy w intencji chorych, a o godz. 1900 spotkanie członko w i 
sympatyko w Akcji Katolickiej w domu katechetycznym.  

W piątek o godz. 1530 spotkanie Apostolstwa Dobrej Ś mierci, a wieczor-
na Msza s w. w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa.  

W piątek 12 maja po Mszy św. wieczornej obowiązkowa próba 
przed bierzmowaniem.  

Najbliższa sobota to 13 dzień maja. W tym dniu przypada 100. rocz-
nica objawień fatimskich.  Zapraszamy na wieczór fatimski, rozpoczniemy 
go Mszą s w. o godz. 1800, po niej odprawione zostanie naboz en stwo z proce-
sją woko ł kos cioła. Wyjątkowo tego dnia nie będzie naboz en stwa majowego 
przed Mszą s w. 

Już dziś zapraszamy wszystkich parafian 18 maja w czwartek na 
spotkanie z ks. prof. Jerzym Szymikiem. Ks profesor będzie gos ciem kon-
ferencji, kto rą z ok. 90 urodzin papiez a Benedykta, kardynała Jo zefa Ratzin-
gera przygotowuje Akcja Katolicka naszej parafii. Konferencję poprowadzi 
ks. Arkadiusz Wuwer. Wszystko rozpocznie się mszą s w. o godz. 1700.  

Rozpoczynamy przygotowania do Rodzinnego Festynu u Antonika, 
kto ry przez ywac  będziemy w uroczystos c  naszego Parafialnego Odpustu - 
18 czerwca. Prosimy o wsparcie modlitewne tego naszego corocznego s wię-
ta, moz na takz e wesprzec  je rzeczowo i finansowo – jak co roku przygotowa-
ne będą nagrody, upominki. Dary oraz ofiary na ten cel moz na składac  
w kancelarii lub bezpos rednio na parafialne konto, z dopiskiem festyn. 

Dziękujemy za złożone ofiary na Wyz sze Ś ląskie Śeminarium Duchow-
ne, dzis  diakoni rozpoczynają swoje rekolekcje przed s więceniami kapłan -
skimi. Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez kapłano w na inwestycje i 
prace remontowe w naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. Zachęcamy 
do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Misyjne Drogi 
takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. Na nowo rozpoczęty 
tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.  

                                                                                                     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
7.05. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(J 10,1-10) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

IV Niedziela Wielkanocna 

  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez 

bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jed-

nak 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, a owce postępują za nim, po-

nieważ 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 - wej-

dzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, za-

bijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfi-

tości.  Oto Słowo Pańskie. 

   Niedziela Dobrego Pasterza 

   Obraz pasterza, trafnie oddaje relacje między nami a Jezusem. Dobry pasterz 

zna swoje owce. Jest całkowicie do ich dyspozycji; ma dla nich czas i siebie. 

Jego serce bije dla nich. Nie myśli o sobie i swoich interesach. Nie wiąże owiec 

z sobą, ale pozwala im w wolności rozwijać własną tożsamość i pragnienia. Nie 

jest administratorem, ale bratem i przyjacielem. Z owcami łączy go czuła relacja 

miłości i troski o ich dobro. W sytuacjach ekstremalnych nie zawodzi. Jest na-

wet gotów w wolności oddać swoje życie za owce, jak uczynił to Jezus. Nie jest 

ograniczony żadnymi barierami ani granicami (żadną "zagrodą"), ale otwarty na 

wszystkie owce. Pragnie ich jedności. Jaka więź łączy mnie z Jezusem Dobrym 

Pasterzem? Jakim pasterzem jestem ja? Czy inni mogą zawsze na mnie liczyć? 

Jak zachowuję się w sytuacjach ekstremalnych? Czy modlę się o pasterzy 

"według Serca Jezusa"?  



IV Niedziela Wielkanocna - 7 maja 2017. 

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

wspólnoty.  

900 
Do, z prośbą o Boże Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Sitka z okazji 75. rocznicy 

urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski błogosławieństwo, zdrowie, 

opiekę Matki Bożej. TE DEUM  

1100 
Za †† Marię i Wacława Kazimierczaków, Józefa Nabiałka, Bogusława Kaczyńskiego i 

Mariannę Dróżdż.  

1230 

1. W int. Marii Wawrzyczek jako dziękczynienie Bogu za dar 70. lat życia, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej. TE DEUM 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Zdzisława Kowalczyka z okazji 80. rocznicy urodzin, 

z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę 

Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM.  

1700 Za †† z rodziny Wyrtki i Kaczmarczyk.  

Poniedziałek 8 maja 2017. 

700 Z okazji 5. rocznicy urodzin Dawida Siwińskiego, z podziękowaniem za dar życia, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego. TE DEUM  

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

1800 Za †† Helenę Horak w 5. rocznicę śmierci oraz męża Alfonsa.  

Wtorek  9 maja 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za † Helenę Szóstak - Pucię 

od szwagierki Haliny Śliwy z mężem z Gliwic.  
800 Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego Kaniów, brata Jerzego, teściów, syna Jarosława 

Marszałka oraz pokr. z obu stron.  
1800 1. Za †† Marcelinę i Czesława Makowskich oraz Andrzeja Gomołka. 

2. Za †† rodziców Klarę i Władysława Pietrzaków.  

Środa 10 maja 2017.  

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii Jopek z okazji 70. rocznicy urodzin, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę św. Antoniego i św. Franciszka.  TE 

DEUM  
800 Za † Gertrudę Kozubek.  

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

dziękowań; 

- Za †† ks. pr. Konrada Lubosa w rocz. śmierci, jego rodziców oraz †† z rodzin Czem-

piel, Lubos, Dziadek, Wilk i Kaduk; 

- Za †† z rodziny Łukasik i Żelasko oraz krewnych; 

- Za † Tadeusza Gazdę  w 30. dzień po śmierci od żony z dziećmi i  Jadwigi z dziećmi; 

- Za † Seweryna Sobczaka od lokatorów z ul. Różanej 16 i 14.  

 Czwartek 11 maja 2017. 

700 Za † męża Henryka Rabiegę jako pamiątka urodzin.  

800 Za †† Zofię Łamik na pamiątkę urodzin oraz męża Romana.  

1700 1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego w intencji 

siostry Marii Adriany z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, pełnię darów 

Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Niepokalanej. 

2. Za †† Mariannę, Pawła i Piotra Woszczków oraz Eleonorę i Kazimierza Chmiestów.  

   Ta wzruszająca liturgia została dziś wpisana w kontekst IV Niedzieli Wielkanocnej, 

czyli Światowego Dnia Modlitw o Powołania. Jakże wielkie znaczenie mają powoła-

nia do kapłaństwa i do życia konsekrowanego dla wiecznego zbawienia ludzi! Bóg nie-

ustannie objawia się jako Ojciec za pośrednictwem osób, które słowem i czynem, a cza-

sem nawet męczeństwem poświadczają, że poświęciły się całkowicie służbie braciom 

(por. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1999 r.).  (…) 

   Maryja Panna niech pomaga rodzicom zrozumieć wartość powołań do szczególnej 

konsekracji oraz wspierać ich rozwój modlitwą i własnym przykładem. Na progu trze-

ciego tysiąclecia szczególnie aktualnie brzmią bowiem słowa Jezusa: «Żniwo wpraw-

dzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo» (Mt 9, 37-38). Niech Matka Kościoła wspiera naszą modlitwę! (Św. Jan 

Paweł II Rozważanie przed modlitwą "Regina caeli". 25 kwietnia 1999) 

Piątek 12 maja 2017. 

700 
Za †† męża Engelberta Kalinkę, rodziców Julię i Jana Komanderów, siostrę Helenę, bra-

ci Tadeusza, Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 
Do Opatrzności Bożej w intencji ks. Mariusza Dołęgowskiego, z podziękowaniem za dar 

kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdrowie, opie-

kę Matki Bożej i św. Antoniego.  

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

2. Za †† Józefa, Konstantynę, Martę, Julię, Pawła, Hieronima, Helenę, Franciszka i Ja-

dwigę Gorol oraz za †† z rodz. Knesz.  

Sobota 13 maja 2017. 

700 Za wstaw. MB Fatimskiej do Ducha Św. z prośbą o wytrwałość w dobrym dla czcicieli 

Ducha Świętego Ognisk Pokutnych.                                                                                                                 

800 Do Opatrzności Bożej z ok. urodzin Natalii Lipki, z podziękowaniem za dar życia i 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bo-

żej, św. Antoniego i św. Rity na dalsze lata życia  
1500 Z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin Andrzeja 

Sławińskiego, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla sole-

nizanta i całej rodziny.                                                                TE DEUM.  
1800 Do Opatrzności Bożej w intencji Adama, Romana i Sebastiana z okazji urodzin, o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego i opiekę M.B. Fatimskiej.  

V Niedziela Wielkanocna 14 maja 2017. 

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Łucji i Edwarda Grosów z okazji 55. rocznicy ślubu, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę M. B. Fa-

timskiej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny.              TE DEUM  
900 Do Opatrzności Bożej w int. ks. seniora Mariana, ks. proboszcza Krystiana, ks. Henryka i 

ks. Bartłomieja z ok. rocznicy święceń kapłańskich o Boże błogosławieństwo, dary Du-

cha Św., zdrowie i opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity  
1100 W intencji dzieci przystępujących do I Komunia św., oraz ich rodziców i chrzestnych.  

1230 Za † Erykę Kubicę od lokatorów z ul. Gałeczki 9.  

1700 Za †† Edwarda, Antoninę, Leona. Genowefę i Waleriannę Okrajnich.  


