
Ogłoszenia Parafialne 8.05.2016r. 

Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a w naszej 
wspólnocie parafialnej Uroczystość I Komunii św. Do Tego sakramentu podczas 
Mszy s w. o godz. 1100 po raz pierwszy przystąpi pięc dziesięcioro dzieci. Dzisiejsze 
naboz en stwo majowe jest naboz en stwem dziękczynnym za dar Komunii s w. i zosta-
nie odprawione o godz. 1600. 

Dziś o godz. 1500 spotkanie III zakonu franciszkańskiego. 
Zapraszamy na nabożeństwa majowe w tygodniu o 1730, a w czwartki po Mszy 

s w. o godz. 1700. W poniedziałek  o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.  
W poniedziałek o godz. 1900 spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii s w.  
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 na probostwie. W piątek o godz. 1630 spotkanie Apostolstwa Dobrej 
Ś mierci, a wieczorna Msza s w. w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa.  

Najbliższy piątek to 13 dzień maja zapraszamy na wieczór fatimski, rozpocz-
niemy 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. W sobotę rano odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. 

W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na wieczór św. Jana Pawła II połączony 
z czuwaniem modlitewnym przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, kto -
ra przypada w przyszłą niedzielę. Plan tego modlitewnego czuwania zamieszczony 
jest w Głosie św. Antoniego, a między innymi czeka nas okazja do spowiedzi, posiłek  
i Msza s w. o po łnocy. 

Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w czwartek 19 maja o godz. 1900. 
Bardzo przepraszamy za zmianę terminu. 

W tym roku Uroczystość Bożego ciała przypada 26 maja. Podobnie jak           
w ubiegłym roku uroczystą procesję przez yjemy razem z parafią s w. Jadwigi. Roz-
poczniemy w naszej s wiątyni, po Mszy s w. o godz. 800 i przejdziemy ulicami Kilin -
skiego, Urbanowicza, Cmentarną, Hajducką, Wolnos ci do kos cioła s w. Jadwigi. Juz  
dzis  serdecznie zapraszam. do wspo lnej modlitwy. 

Ksiądz Arcybiskup zaprasza pary małz en skie, kto re w tym roku s więtują jubile-
usz sakramentu małz en stwa (5,10,15 i następne), na  wspo lne Ś więtowanie Jubileu-
szy Małz en skich 22 maja br. w Katowickiej Archikatedrze Chrystusa Kro la                  
o godz.12.00. Małz onkowie odnowią przyrzeczenia małz en skie i otrzymają indywi-
dualne błogosławien stwo. Zgłoszenia i więcej szczego ło w przez stronę przednami-
malzenstwo.pl. 

Ubiegłoroczne dzieci pierwszokomunijne serdeczne zapraszamy na Mszę 
św. rocznicową w Boże Ciało po procesji o godz. 1100. Spotkanie organizacyjne 
w czwartek 19 po Mszy św. szkolnej.  

Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby parafii, za tydzien  kolekta zbierana 
będzie przez kapłano w na kolejny etap prac remontowych. Niebawem wznowione 
zostaną prace przy hydroizolacji naszych schodo w. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Misyj-
ne Drogi takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosła-
wien stwa.     

                                                                          Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
8.05. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 24,46-53) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 VII Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie 

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz bę-

dzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone 

będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, po-

cząwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na 

was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 

uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósł-

szy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zo-

stał uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością 

wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i bło-

gosławiąc Boga. Oto Słowo Pańskie. 

Tajemnica Wniebowstąpienia 

   Należałoby się zastanowić, do czego nasz Pan zobowiązuje nas w tajemnicy 

Wniebowstąpienia. Św. Augustyn zachęca wierzących w Chrystusa w taki 

sposób: "W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: po-

dążajmy tam sercem razem z Nim". Przypomina w tym miejscu słowa św. 

Pawła, który nawoływał: "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z mar-

twych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po 

prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi" (Kol 3, 1-

2). Dalej św. Augustyn przypomina, że Pan Jezus chociaż wstąpił do nieba, nie 

odszedł od nas. Podobnie i my już jesteśmy razem z Nim w ojczyźnie niebie-

skiej, choć w naszym ciele nie spełniło się jeszcze to, co jest nam obiecane. 

Tajemnica Wniebowstąpienia nie każe jednak odrywać oczu od ziemi, lecz 

czynić ją sobie poddaną w ten sposób, aby budować "nową ziemię i nowego 

niebo". Tajemnica Wniebowstąpienia ukazuje sens pracy i ludzkich wysiłków, 

utwierdza chrześcijańską misję w świecie. Każdy człowiek powołany jest do 

tego, aby podporządkowując sobie ziemię, odnosił do Boga siebie i wszystkie 

rzeczy. Chodzi tu również o zwykłe, codzienne zajęcia, najdrobniejsze nawet 

prace, które rozwijają dzieło Stwórcy, zaradzają potrzebom swoich braci.   



VII NIEDZIELA Wielkanocna - Wniebowstąpienie 8 maja 2016.  

  700 Za † Halinę Machowską od rodziny z Poznania.  

 900 Do Bożej Opatrzności w intencji małżonków Łucji i Eugeniusza Skopów z oka-

zji 61. rocznicy ślubu, dziękując Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błog., zdrowie, opiekę MB i św. Antoniego na dalsze lata życia.    TE DEUM.  

1100 Uroczystość Pierwszej Komunii Św. w intencji dzieci i ich rodzin.  

1230 Za †† Piotra Wawrzyniaka, Stanisława Grochalskiego, ciocię Stanisławę oraz 

dziadków z obu stron.  

1700 Za † Helenę Horak w 4. rocznicę śmierci i męża Alfonsa.  

Poniedziałek 9 maja 2016. 

700 Za † Agatę Budych w kolejną rocznicę śmierci.  

800 Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego Kaniów, brata Jerzego, teściów Marię i Jó-

zefa Marszałków, syna Jarosława oraz dziadków i krewnych z obu stron.  

1800 Za † ojca Stanisława Mierzwę i brata Stanisława na pamiątkę imienin.  

Wtorek  10 maja 2016. 

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

Andrzeja w rocznicę urodzin oraz syna Patryka i wnuków Antoniego i Tomka, o 

Boże błog,, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB na dalsze lata życia.  

800 Za † Gertrudę Kozubek.  

1800 1. Za † Klarę Pietrzak w 20. rocznicę śmierci. 

2. Za † Halinę Machowską od Jacka Jaronia z rodziną.  

Środa 11 maja 2016. 

700 Za † męża Henryka Rabiegę jako pamiątka urodzin.  

800 1. Za Parafian 

2. Za wstawiennictwem bł. Ks. Józefa Czempiela o radość życia wiecznego dla 

ks. Prał. Konrada Lubosa, jego rodziców i rodzeństwo oraz za †† Jadwigę i Hie-

ronima Dziadek, brata Piotra i za †† z rodzin: Czempiel, Lubos, Dziadek, Wilk i 

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

próśb i podziękowań; 

- Za † męża Józefa Żarów w 30 dzień po śmierci. 

- Za † Krystynę Kałwak od Arkadiusza z rodziną i córki Małgorzaty z rodziną. 

- Za † Sonię Czypionkę o radość niebiańską od lokatorów z ul. Krzywej 41.  

Czwartek 12 maja 2016. 

700  

800 1. Za †† Andrzeja i Karola Legutko oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

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

Chmiestów.  
1700 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za dar powołania kapłańskiego, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdrowie, potrzebne 

łaski dla ks. Mariusza Dołęgowskiego z okazji rocznicy święceń.  

   Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego  -         

14 maja 2016 - sobota 

19.30 - Wieczór św. Jana Pawła II zakończony Apelem Jasnogórskim 

20.30 - "Nabożeństwo Pieczęci" 

21.30 - Konferencja 

22.00 - okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu 

23.00 - Agapa 

23.30 - Modlitwa o Dary Ducha Świętego 

24.00 - Eucharystia 

Piątek 13 maja 2016 

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

czcicieli Ducha Św. Ognisk Pokutnych.  

800 Do Bożej Opatrzności z okazji urodzin Natalii Lipki z podziękowaniem za dar 

życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św., opiekę 

Matki Bożej i św. Antoniego na dalsze lata życia.  

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

2. Za † Szczepana Wojewnika.  

Sobota 14 maja 2016 

700 Za †† rodziców Zofię i Tadeusza oraz † siostrę Zofię.  

800 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem św. s. Faustyny o radość życia 

wiecznego dla †† Zofii i Józefa  

1800 Z podziękowaniem za dar życia i łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie i światło Ducha Świętego dla Adama, Romka i Sebastiana.  

NIEDZIELA - Uroczystość Zesłania Ducha Św. 15 maja 2016.  

700 Za † mamę Zofię Pawlak w 5. rocznicę śmierci i teściów z obu stron.  

900 W rocznice święceń kapłańskich ks. Proboszcza Krystiana, ks. Seniora Mariana, 

ks. Henryka i ks. Bartłomieja.  

1100 W intencji Danuty i Piotra z okazji kolejnej rocznicy ślubu o potrzebne łaski, 

zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla małżonków i całej rodziny.  

1230 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie, opiekę Matki Najświętszej dla Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 

dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny.  

1700 Za † Zofię Łamik jako pamiątka urodzin.  


