
Ogłoszenia Parafialne 7.08.2016r. 

 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
Rozpoczął się miesiąc sierpień. Dla chcących podjąc  się dzieła 

abstynencji od alkoholu przy bocznym ołtarzu jest wyłoz ona księga 
trzez wos ci.  

Akcja Katolicka zaprasza we wtorek po Mszy s w. wieczornej do 
wspo lnej modlitwy w intencji chorych. 

W piątek wieczorna Msza św. w intencji z yjących i †† członków 

Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 
13 sierpnia.  

Najbliższa sobota to 13 dzień miesiąca zapraszamy czcicieli 
Matki Boz ej Fatimskiej na naboz en stwo fatimskie z procesją woko ł 
kos cioła po Mszy s w. wieczornej. 

Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 21 sierpnia. 
Z naszej wspo lnoty wyruszymy jak zawsze pieszo, a dla parafianek, 
kto rym siły i wiek juz  na to nie pozwalają zorganizujemy przejazd au-
tokarem. Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się 
w kancelarii. Koszt – 10 zł. 

Można również zapisywać się na 40. pieszą pielgrzymkę do Czę-

stochowy, która odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt 120 zł. 

Przypominamy o naszej parafialnej pielgrzymce do Ziemi 
Świętej od 22 do 29 kwietnia 2017 roku. Szczego ły w kancelarii 
serdecznie zapraszamy zainteresowanych.  

Bóg Zapłać za złoz one dzis  ofiary na Wydział Teologiczny Uniwer-
sytetu S ląskiego potrzeby parafii. Kolekta przyszłej niedzieli przezna-
czona będzie na inwestycje w naszej s wiątyni, na hydroizolację na-
szych schodo w. Dziękujemy za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, są Mi-
syjne Drogi, są wakacyjne chorzowskie Spotkania jest takz e nasz biule-
tyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela 
swego błogosławien stwa. 

         
                                                                                  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
7.08. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 12,32-48) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIX Niedziela Zwykła  

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodo-

bało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie 

jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w 

niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb 

wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone 

pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy 

z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Za-

prawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc 

będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi 

oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o któ-

rej godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Czło-

wieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypo-

wieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wier-

nym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wy-

dzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie 

przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim 

mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z po-

wrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadej-

dzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; 

każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna 

wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, 

otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego 

kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się bę-

dzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.   

                                                                                       Oto Słowo Pańskie. 



XIX NIEDZIELA Zwykła 7 sierpnia 2016.  

  700 Za żywych i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 

oraz 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 błogo-

sławieństwo, 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 Ja-

dwigę Niewińską.  

1700  

Poniedziałek 8 sierpnia 2016. 

700 Z okazji kolejnej rocznicy urodzin o Bożą opiekę dla Pani Joanny.  

1800 Za †† rodziców Elżbietę i Jana Rybaszów, za Jadwigę i Jana Kaczyńskich oraz 

za pokre-wieństwo z obu stron.  

Wtorek  9 sierpnia 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Marię Kluz 

w 7 rocznicę śmierci i za †† z rodziny Kluzów i Limańskich.  

1800 W int. Moniki i Bolesława Dullków – naszego organisty, o opiekę Św. Rodziny i 

wstawiennictwo św. Moniki, św. Antoniego i św. Cecylii z okazji rocznicy ślubu  

Środa 10 sierpnia 2016. 

700 Za † Gertrudę Kozubek  

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

próśb i podziękowań; - Za †† rodziców, dziadków, teściów, † brata Erwina i za 

dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek 11 sierpnia 2016. 

700 Za Parafian.  

1700 Za † Kazimierza Barana w 2 rocznicę śmierci.  

Piątek 12 sierpnia 2016. 

700 Za Parafian  

1800 Za żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.  

Sobota 13 sierpnia 2016. 

700 Za pośrednictwem Matki Bożej do Ducha Świętego z prośbą o światło i rozu-

mienie sensu cierpienia - od Czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych  

1600 Ślub rzymski: Piotrowska - Redosz  

1800 Za † Józefa Mandzika na pamiątkę urodzin, †† rodziców z obu stron.  

XX Niedziela Zwykła 14 sierpnia 2016. 

700 Za †† rodziców Barbarę i Jana Wolków i †† dziadów z obu stron  

900 Za Parafian.  

1100 Intencji Zosi Otworowskiej z ok. 4 rocznicy urodzin.  

1230 Za † męża Stanisława Wilusza w kolejną rocznicę śmierci.  

1700 Za † Władysławę Drygałę o radość życia wiecznego.  

   Komentarz do niedzielnej Ewangelii 
 
   Niech nam stale podczas tej modlitwy towarzyszy obraz nas samych czekają-

cych na Pana. Ale nie tylko obraz, również słowo. Wsłuchajmy się w to, co Je-

zus do nas mówi: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu 

dać wam królestwo". Nasze czuwanie ma więc głęboki sens: Ojciec chce nam 

dać królestwo - takie jest Jego upodobanie. Przyjęcie lub nieprzyjęcie tego sło-

wa stanowi moment decyzji wiary - tutaj się wszystko rozstrzyga. 

    Jeśli to Jezusowe wyznanie odrzucimy, zwątpimy, to nie pojmiemy sensu 

czuwania. Jeśli zaś uznamy, że Ojciec naprawdę chce nam dać królestwo, to 

czujność okaże się po prostu drogą, która umożliwia nam osiągnięcie tego, co 

obiecał. Jest ona przede wszystkim świadomością tego, że jesteśmy w drodze; a 

zatem zbyt ciężki bagaż trosk będzie utrudniał nam marsz.  

   Tym zaś, co nam ułatwia kroczenie naprzód, jest wolność, nieprzywiązywanie 

serca do rzeczy i ludzi, obojętne, jakie jest nasze życiowe powołanie. Nieprzy-

wiązywanie serca do ludzi, którym służymy; nieprzywiązywanie serca do dzieci, 

żeby mogły odejść z domu; nieprzywiązywanie serca do współmałżonka lub do 

przyjaciół, żeby mieli konieczną przestrzeń wolności w relacji. Bo nasze serce 

jest tam, gdzie nasz skarb. A gdzie jest dzisiaj moje serce i mój skarb? - co naj-

bardziej zaprząta moją uwagę i moje starania?…  

    Jedynie czujność pozwala nam zachować skarb w niebie. Gdy przestajemy 

czuwać, zaczynamy gromadzić: czy to rzeczy, czy ludzi wokół siebie, czy silne 

wrażenia, doświadczenia lub wspomnienia, czy znowu marzenia, plany, albo 

plotki o innych. Co takiego ja najczęściej gromadzę?… Zapraszając nas na dro-

gę czuwania, Jezus chce nas także uwalniać od niepotrzebnych obciążeń, które 

będą nam przeszkadzać w drodze. Lecz nie zrobi tego bez naszej zgody. Czy 

chcę, żeby stopniowo "odwiązywał" moje serce od tego, co je więzi i nie pozwa-

la mi pójść dalej w moim życiu duchowym?…  

Papież Franciszek do młodzieży 

 

   Drodzy młodzi, nie wstydźcie się zanieść Mu wszystkiego, a zwłaszcza słabo-

ści, trudów i grzechów w spowiedzi: On potrafi was zaskoczyć swoim przeba-

czeniem i pokojem. Nie bójcie się powiedzieć Mu „tak” z całym entuzjazmem 

serca, odpowiedzieć Mu wielkodusznie, pójść za Nim! Nie dajcie sobie znieczu-

lić duszy, ale dążcie do pięknej miłości, która wymaga również wyrzeczenia i 

mocnego „nie” dopingowi sukcesu za wszelką cenę i narkotykowi myślenia tyl-

ko o sobie i swojej wygodzie. 


