
Ogłoszenia Parafialne 9.08.2015 r. 

Swoją posługę w naszej wspólnocie w tym tygodniu zakończą siostry 
Teresa – pracująca 13 lat w naszej kancelarii i siostra Hildegunda od 6 lat nasza 
zakrystianka. Na Mszy s w. o godz. 900 dziękowalis my Bogu za ten czas przez yty 
w naszej parafii i powierzalis my Boz ej Opatrznos ci ich dalszą posługę w nowych 
placo wkach. Siostra Teresa odchodzi do Wrocławia, siostra Hildegunda do 
Bierunia. Siostrom wyraz amy naszą wdzięcznos c  i polecamy ich opiece naszego 
Patrona s w. Antoniego. W ich miejsce do naszej parafii przybędą siostry: Paschalia 
i Dolores. 

 

Dziś o godz. 1500 w domu katechetycznym odbędzie się spotkanie III Zakonu 
Franciszkan skiego. 

 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o 1630. 
 

We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do wspólnej 
modlitwy w intencji chorych i cierpiących. 

 

W czwartek 13 sierpnia - zapraszamy na Wieczo r Fatimski. Rozpoczniemy 
go Mszą s w. o godz. 1700, potem naboz en stwo i procesja woko ł kos cioła.  

  
W sobotę przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. 

Tradycyjnie tego dnia s więci się zioła i kwiaty – uczynimy to po kaz dej Mszy s w. 
Msze s w sprawowac  będziemy według porządku niedzielnego – Msza s w. 
popołudniowa o godz. 1700. Nieszpory Maryjne odprawimy o 1630.  

 

W przyszłą niedzielę odbędzie siępielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich.  
Z naszej wspo lnoty pieszą grupę poprowadzi ks Henryk. Rozpoczęcie 

pielgrzymki o godz. 600 w kos ciele. Jest jeszcze kilka miejsc w autokarze, kto ry 
wyjedzie o godz. 700 sprzed kos cioła. Zainteresowane osoby zapraszamy do 
kancelarii.  

Okazja do spowiedzi św. dla pątniczek w sobotę od godz. 1800 do 1900.  
 

W piątek o godz. 1800 Msza s w. w intencji z yjących i zmarłych członko w 
Apostolstwa Dobrej S mierci.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na remonty i inwestycje w naszej 
parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. Kolekta w uroczystos c  Wniebowzięcia NMP na 
działalnos c  charytatywną, a w przyszłą niedzielę na pokrycie biez ących 
rachunko w parafii.  

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, są Misyjne 
Drogi; chorzowskie Spotkania oraz nasz biuletyn informacyjny Głos S w. 
Antoniego. 

 

Wszystkim, którzy przeżywają swoje urlopy i wakacje życzymy dobrego 
wypoczynku. Tym kto rzy pracują potrzebnych łask, a na nowo rozpoczęty tydzien  
niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.   
       Szczęść Boże! 

  NIEDZIELA 9  sierpnia 2015. 

700 Za †† mamę Zofię Mierzwę oraz braci Tadeusza i Stanisława. 

 900 Za Parafian. 

1100 Za †† Annę i Pawła Madeja oraz syna Eryka. 

1230  W intencji Moniki i Bolesława Dullek – naszego organisty o opiekę św. Rodziny i 
wstawiennictwo Świętych w szczególności św. Moniki, św. Antoniego i św. Cecylii z okazji 
1. rocznicy ślubu. 

1700 Z okazji kolejnej rocznicy urodzin Joanny. 

Poniedziałek   10  sierpnia 2015. 

700 Za †† rodziców Felicję i Pawła Knopików, †† z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 Za †† rodziców, dziadków, teściów oraz za brata Erwina i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek  11   sierpnia 2015. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz  za † Kazimierza Barona w 1. 
rocz. śmierci. 

1800 Za † Władysławę Domagałę w 2. rocz. śmierci. 

Środa  12 sierpnia 2015. 

700 Za †† Albinę Gnutek jako pamiątka urodzin, męża Stanisława i syna Leszka. 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i 
podziękowań; - Za †† Franciszka, Anielę, Sylwestra i Stanisława; - Za † Józefa Manię – od 
personelu żłobka w Chorzowie; - Za † Sławę Szymańską – od lokatorów z ul. Krasickiego 7. 

Czwartek   13  sierpnia  2015 

700 Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z prośbą do Boga Ojca w intencji przebłagalnej 
za grzechy zabijania dzieci nienarodzonych i za grzechy pijaństwa-od czcicieli Ducha 
Świętego Ognisk Pokutnych. 

1700 Za Parafian. 
Piątek14 sierpnia 2015. 

700 Za † Gertrudę Kozubek jako pamiątka urodzin. 

1800 Za żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota   15 sierpnia 2015.  Urocz. Wniebowzięcia NMP 

700 Z okazji 80. rocz. urodzin Eugeniusza Petka z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej 
rodziny.           TE DEUM 

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny Kocel z okazji 80. rocz. urodzin z podziękowaniem 
za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej.     TE DEUM 

1100 Za †† Małgorzatę i Eryka Madejów oraz rodziców z obu stron. 

1230 Z okazji 70. rocz. urodzin Janiny Skrzypek z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Natki Bożej.                         TE DEUM 

1500 Ślub rzymski Ewy Walasek i Dar iusza Grzegorzaka  

1700 Za †† Józefa Mandzika jako pamiątka urodzin i Małgorzatę Dudek w rocznicę śmierci. 

  NIEDZIELA     16  sierpnia a 2015. 

700 W 1. rocz. ślubu Dominiki i Mariana Kowalskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski. 

 900 Za Parafian. 

1100 Z podziękowaniem Bogu w Trójcy Jedynemu i Maryi za dar wiary, nadziei i miłości w 
intencji rodziny Barbary i Norberta Nowaków oraz dzieci i wnuków z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. 

1230 Za † męża Stanisława Wilusza w rocznicę śmierci. 

1700 Za †† Reginę Ptak w 15. rocz. śmierci, synów Mateusza i Jacka, braci, siostrę i pokrew. 



Głos świętego Antoniego 
9.08. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(J 6, 41-51) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIX Niedziela Zwykła 

 Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: "Jam jest chleb, 
który z nieba zstąpił". I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i mat-
kę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?" Jezus im odpowie-
dział: "Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie po-
ciągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane 
jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nau-
czył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, 
który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 
wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i 
pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wie-
ki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata".  

W TYM TYGODNIU PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY: 
 

 

poniedziałek - święto św. Wawrzyńca 
wtorek   - wspomnienie św. Klary;  
środa       - wspomnienie dow. Joanny Franciszki de Cantal; 
czwartek - wspomnienie dow. Św. Poncjana i Hipolita; 
piątek  - wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego; 
sobota  - Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

UWAGA:  
w sobotę 15 sierpnia w uroczystość nmp  

porządek Mszy św. jak w niedzielę.  
Msze  św. będą sprawowane o godz.:  

7
00

, 9
00

, 11
00

, 12
30

 17
00

. 
 

Nieszpory Maryjne o 16
30

. 
 

  PIELGRZYMKA KOBIET DO PIEKAR ŚLĄSKICH 

 

      W niedzielę 16 sierpnia na tegoroczną 

pielgrzymkę kobiet do Piekar Śląskich 

piesza grupa pątniczek wyruszy z naszej 

świątyni o godz. 6.00. Autobus z pątnicz-

kami wyjedzie o godz. 7.00. Jest jeszcze 

kilka wolnych miejsca na wyjazd autoka-

rem. Zainteresowanych zapraszamy do 

kancelarii.   

Okazja do spowiedzi św. dla pątniczek 

          w sobotę 15 sierpnia od  18.00 do 19.00.  

 
 

 Drogie Siostry w Chrystusie!  
 
 Zapraszam do Piekar „wszystkie pokolenia”– od osób najstarszych po naj-
młodsze! Liczę na obecność reprezentacji wszystkich parafii, zwłaszcza na kobiety 
zaangażowane  
w ruchy katolickie i wspólnoty modlitewne!  

Zapraszam kobiety żyjące w związku małżeńskim i kobiety stanu wolnego; 
zapraszam młodzież żeńską, związaną z Ruchem Światło-Życie i Dzieci Maryi 
oraz wolontariuszki przygotowujące Światowe Dni Młodzieży. 

Zapraszam kobiety związane zawodowo z edukacją, ze światem kultury i 
nauki; zapraszam Służbę Zdrowia.  

Słowa zaproszenia kieruję do kobiet, które zajmują odpowiedzialne stano-
wiska  
w świecie polityki i samorządu, a także do tych, które ponoszą odpowiedzialność  
za prowadzenie przedsiębiorstw i firm. 

Drogie Siostry w Chrystusie! 
Kolejny raz będziemy mieli okazję razem z Maryją powierzyć siebie i swo-

je osobiste intencje Bogu „miłosiernemu, cierpliwemu i litościwemu” (Ps 103,8).  
 Naszym wspólnym gościem będzie abp Celestino Migliore, nuncjusz apo-

stolski w Polsce, który będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi homilię. Biskup 
pomocniczy Jan Sobiło z diecezji charkowsko-zaporoskiej podzieli się z nami w 
czasie nieszporów informacjami o aktualnej sytuacji na wschodniej Ukrainie.  

Kobiety, które nie będą mogły pielgrzymować do piekarskiego sanktua-
rium, zachęcam do duchowej łączności z pątniczkami, którą ułatwi transmisja 
Mszy św. w Radiu eM, Radiu Katowice i Radiu Piekary. 

                                              † Wiktor Skworc       
ARCYBISKUP METROPOLITA 

          KATOWICKI 


