
Ogłoszenia Parafialne  14.06.2020 r. 

 

Świętujemy dziś odpust parafialny ku czci św. Antoniego. 
Tegorocznym kaznodzieją odpustowym jest ks. Henryk Nowara. 
Dziękujemy mu za wygłoszone do nas kazanie odpustowe. Suma 
odpustowa zostanie odprawiona o godz. 1200., a na 1630 zapraszamy na 
nieszpory s wiąteczne (nie będzie procesji). 

 
Do czwartku, w dawnej oktawie Uroczystości Bożego Ciała, 

zapraszamy na naboz en stwa czerwcowe połączone z procesjami 
teoforycznymi woko ł kos cioła o godz. 1730.    

 
Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego. 
 
W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 
W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa – po Mszy  s w. o godz. 700 odprawimy naboz en stwo 
z przebłaganiem i dziękczynieniem oraz z Aktem Poś więcenia Rodzaju 
Ludzkiego Najświętśzemu Sercu Pana Jezuśa. Nie obowiązuje nas tego dnia 
wstrzemięz liwos c  od jedzenia potraw mięsnych. Swoje s więto przez ywa 
tego dnia Arcybractwo  Najs więtszego Serca Pana Jezusa, Msza s w. 
w intencji członko w o godz. 700.  

 
W kancelarii parafialnej można ofiarować intencje dla księży, 

kto re zostaną odprawione przez nich podczas letnich urlopo w. 
 
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. 

Bo g Zapłac  za kaz dy dar. Za tydzien  kolekta na biez ące potrzeby naszej 
s wiątyni.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , 

nowy numer Małego Gos cia, są Misyjne Drogi; jest takz e nasz biuletyn 
informacyjny Głoś S w. Antoniego.  

 
Na rozpoczęty nowy tydzień, niech nam wszystkim Bóg 

udziela swego błogosławien stwa. 
         

 Szczęść Boże!  

Głos świętego Antoniego 
14.06.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

ODPUST KU CZCI ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO 

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, 
jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników na swoje żniwo». 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im 
władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie 
choroby i wszelkie słabości. 

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany 
Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, 
Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i 
Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie 
do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej 
do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest 
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, 
darmo dawajcie».     Mt 9, 36-10,8  

MODLITWA KU CZCI ŚW. ANTONIEGO 

 Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, 

pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin, wierny 

przyrzeczeniom chrzcielnym.  

 Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa 

i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym 

pokonał wszelkie pokusy do złego i miał odwagę 

bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce 

zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, 

gotowe do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. 

Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. 

Pozwól mi być gotowym do służenia im pociechą we wszystkich ich 

potrzebach. Podtrzymuj mnie Twoim przykładem, abym zasłużył na 

Bożą przyjaźń. Amen.  



 NIEDZIELA 14 czerwca 2020. 

700
 Za † Urszulę Olszowską - od kochających górali z Istebnej. 

900
 Za †† rodziców Dorotę i Tadeusza Piontków oraz Kazimierę, Bronisława i 

Aleksandra Szykułów. 

1100
 Za †† Renatę Sobczak w 7 rocznicę śmierci, jej rodziców i syna Damiana. 

1200
 SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI NASZEJ PARAFII. 

1700
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii i jej najbliższych. 

Poniedziałek  15 czerwca 2020. 

700
 Za †† parafian, dobrodziejów i budowniczych naszej światyni. 

800
 Za †† rodziców Emilię i Antoniego Szulców, Jadwigę i Ryszarda 

Burczyków, brata Józefa oraz †† z obu stron. 

1800
 Za †† rodziców Mariannę i Andrzeja Lipianin, brata Władysława, dziadków 

z obu stron. 

Wtorek 16 czerwca 2020. 

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

800
 Za †† mamę Martę Potocką, ojca Artura i męża Michała. 

1800
 W intencji firmy z Chorzowa. 

Środa 17 czerwca 2020. 

700
   

800
 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego z okazji 
60. rocznicy wczesnej komunii świętej. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † Łucję Morciniec w 5 rocznicę śmierci. 

Czwartek 18  czerwca 2020. 

700
 W int. Barbary i całej jej rodziny o błog. Boże i opiekę Matki Bożej. 

800
   

1700
 1. Za †† syna Janusza, męża Franciszka, brata Ewalda oraz rodziców. 

2. Za † Andrzeja Piwowarskiego w 3 miesiące po śmierci oraz †† z rodzin 
Piwowarski i Pyszny. 

Piątek 19 czerwca 2020. 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy 

i liczebny wspólnoty. 

800
 W intencji Jolanty Dziadek z okazji urodzin i imienin jako podziękowanie za 

dar życia, otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i błogosławionej Jolanty. 

1800
 1. W intencji Anny Bogaleckiej z okazji urodzin jako podziękowanie za dar 

życia z prośbą o dalsze Boże błog., potrzebne dary Ducha Świętego oraz 
opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

2. W int. Urszuli Romanek z ok. 75. urodzin - jako podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej - od synów z 
rodzinami. 

Sobota 20 czerwca 2020. 

700
 Za †† szwagra Ryszarda Szatona w 16. rocznicę śmierci, Bernarda i Annę 

Kubiców, żonę Urszulę oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza 

i Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za †† męża Mieczysława Góreckiego w 2. rocznicę śmierci, rodziców, 

teściów i szwagra Antoniego. 

NIEDZIELA 21 czerwca 2020. 

700
 W Mirosławy i Edwarda Skowronów z ok  50 rocznicy ślubu - jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej. TE DEUM 

900
 Za † mamę Zofię Annę Mironowicz w 3 rocznicę śmierci oraz †† z rodzin: 

Mironowicz, Szmid i Gwiner. 

1100
 W intencji Julii Sutor z okazji 18 urodzin z podziękowaniem za dar życia 

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej. 

1230
 Za † mamę Urszulę Sikorę w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

1700
 Za † brata Jacka Lenarta z okazji kolejnej rocznicy śmierci. 

o otrzymanie zgubionych i skradzionych rzeczy  

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc 
patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany 
przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu 
rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na 
to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do 
Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej 
modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, 
że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, 
błądzący – dobrą radę, uciśnieni – pociechę, opętani – 
uwolnienie, trędowaci – oczyszczenie, więźniowie – wolność, 
podróżujący – pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni – 
swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie – 
ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także 
dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa 
u tronu Bożego. Wyjednaj mi łaskę, abym ja także był 
jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej 
opiece to co mi skradziono, a jeżeli zgadzam się to z wolą 
Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się 
tym ku Twojej chwale. Amen 

Modlitwa do św. Antoniego z Padwy.  


