
CO TO JEST  
APOSTOLSTWO DOBREJ 

ŚMIERCI? 
 

 Apostolstwo Dobrej Śmierci jest 
zrzeszeniem modlitewnym, które 
przypomina o pilnej konieczności 
dobrego przygotowania się do 
ostatecznego spotkania z Bogiem. 
Wstępujący do Stowarzyszenia, 
poprzez swoje modlitwy i ofiary, 

pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce 
uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – 
łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. 
Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują 
często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu 
by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć 
w każdej chwili życia.  
 
 Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem 
uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do 
Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece 
Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się 
świadectwo - książeczkę. 
Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy 
opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także 
udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych 
w wielu regionach Polski. 
  
 Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do 
Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach 
płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach 
i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia 
Mszach Św. w ich intencji. 
 

 
W NASZEJ PARAFAII APOSTOLSTWO  

SPOTYKA SIĘ RAZ W MIESIĄCU.  
SERDECZNIE ZAPRASZMY 

XIV Niedziela Zwykła 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów 
i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, 
dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: 

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam 
was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani 
sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu 
domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie 
na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc 
i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie 
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie 
i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy 
tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże». 

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, 
wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego 
miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że 
bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów 
dzień niż temu miastu». 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez 
wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». 

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak 
błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, 
i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie 
z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze 
imiona zapisane są w niebie».                                       Łk 10, 1-12. 17-20  

Głos świętego Antoniego 
03.07.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: 
 

poniedziałek - wspom. dow. św. Elżbiety Portugalskiej  
wtorek -  wspom. dow. św. Marii Goretti, dz.i męcz.,   
  wspom. dow. św. Antoniego Marii Zaccarii, prezb.  
środa -   wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.  
piątek -  wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.  
sobota -  wspom.dow. św. męcz. Augustyna Zhao Rong,  
       prezb., i tow  



04/07/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Marka Kempę w 30. dzień po śmierci. 

1800
 Za † ojca Stanisława Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci. 

05/07/2022 Wtorek 

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

1800
 Za † Stanisława Madeja - od Romana Brunianego z rodziną. 

06/07/2022 Środa 

700
 Za † Lucjana Kocela - jako pamiątka urodzin. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Antoninę Nagel w 1. rocznicę śmierci; 

- Za †† Anielę i Stefanię Drenda; 

- Za † Jerzego Cyganka w 1 rocznicę śmierci. 

07/07/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących się 

do kapłaństwa. 

1700
 Za † Ryszarda Wronę - od Elżbiety, Krzysztofa i Katarzyny z Dobczyc. 

08/07/2022 Piątek 

700
 Za †† Aleksandrę i Zenona Krzyżanowskich w kolejne rocznice śmierci oraz 

Juliannę i Adama Dynerów. 

1800
 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

09/07/2022 Sobota 

700
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1800
 Za † Stanisława Madeja - od bratowej Janiny z rodziną. 

10/07/2022 XV Niedziela Zwykła 

700
 Za † Ks. Proboszcza Jana Skutelę - od Arcybractwa NSPJ. 

900
 Za † Tadeusza Decowskiego - od córki z mężem. 

1100
 Za † ojca Bernarda Kowalczyka, †† dziadków, pokrewieństwo z rodziny 

Kowalczyk i Spalenia oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1230
 1. W intencji Jana Szkuty z okazji 1 urodzin jako podziękowanie za dar życia, 

z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Świętego dla całej rodziny. 

2. W intencji Jana Gorola z okazji 85 urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie. Te Deum. 

1700
 Za †† Stefanię i Eugeniusza Nowaków w rocznice śmierci. 

 
W środę przypada święto patronalne Apostolstwa Dobrej Śmierci.  
 
W tym tygodniu przypada I czwartek. Spotkanie pełniących 

posługę Słowa po mszy s w. o 1700.  
 
Chorych parafian z posługą sakramentalną w domach odwiedzimy 

w sobotę 16 lipca.  
 
W miesiącach lipcu i sierpniu nie sprawujemy mszy św o godz. 800.   
 
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium 

Duchowne. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na biez ące 
potrzeby naszej parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , nowy 

numer Małego Gos cia, są Misyjne Drogi; jest takz e nasz biuletyn informacyjny 
Głos Św. Antoniego.  

 
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławien stwa. 
 
 
 

Ogłoszenia Parafialne 03.07.2022 r. 


