
Modlitwy do św. Antoniego 
Modlitwa 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 w chorobie 

Święty Antoni, za twoim wstawiennictwem wielu chorych, będących w 
niebezpieczeństwie śmierci, odzyskało zdrowieją także zostałem dotknięty 
chorobą i spoczywam na łożu boleści. Przekonałem się, że ludzie nie są w 
stanie mi pomóc. Dlatego zwracam się do Ciebie, mój święty Patronie, byś 
błagał Boga o zdrowie dla mnie. Jeśli zaś jest wolą Bożą, abym w niej trwał, 
to chciej wy prosić mi cierpliwość i wytrwałość w moich cierpieniach, abym 
przez to stał się kiedyś uczestnikiem obietnicy, którą Jezus przyrzekł tym, 
którzy wytrwają aż do końca. Wszystkim zaś opiekującym się mną wyproś 
niegasnącą miłość, nagrodę za wszelkie dobro, które mi wyświadczyli, czego 
ja nie jestem w stanie wynagrodzić. Proszę Cię w imię Twej miłości, którą 
żywisz dla wszystkich chorych i cierpiących, wstawiaj się za mną u Ojca, 
którego razem z Synem i Duchem Świętym chwalisz i wysławiasz przez całe 
wieki. Amen. 

Modlitwa w potrzebie 

O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo 
świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na 
rękach Boskie Dzieciątko; oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do 
Ciebie, błagając, byś mnie wziął w swoją opiekę i wyprosił mi łaskę, o którą 
Cię proszę ..........  Wierząc w Twoją opiekę błagam Cię, święty Antoni, racz 
mi wyprosić u Boga łaskę szczególnego żalu za grzechy i łaskę miłowania 
Boga nade wszystko. Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich 
nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe swe 
życie, by potem z Tobą kochać i wielbić Go na wieki wieków. Amen.  

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI  ŚW. ANTONIEGO 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił 
się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» 

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni 
mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». 

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie 

mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie 
odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 
zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe 
życie z mego powodu, ten je zachowa». 

             Łk 9, 18-24  

Głos świętego Antoniego 
19.06.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Modlitwa ku czci św. Antoniego 
Święty Antoni, wzorze wielkiej 
świętości, pomóż mi żyć jak 
prawdziwy chrześcijanin, wierny 
przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty 
wiesz, jak wielkie są niebezpie-
czeństwa 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.  



20/06/2022 Poniedziałek 

700
 O potrzebne łaski dla Natalii, Anastazji, Katii oraz  Iwana, Andreja i Władimira. 

800
 Za † Ewę Ochońską - od lokatorów z ul. Różanej 4. 

1800
 Za † Helenę Grundszok w 1. rocznicę śmierci. 

21/06/2022 Wtorek 

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

800
 Za † mamę Martę Potocką jako pamiątka urodzin. 

1800
 1. Za †† męża Mieczysława Góreckiego w 4. rocznicę śmierci, rodziców, 

teściów i szwagra Antoniego. 
2. Za † Tadeusza Alszera w 30. dzień po śmierci. 

22/06/2022 Środa 
700

 Za †† mamę Anielę Jaromin w kolejną rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin, 
babcię Katarzynę i ciotkę Elżbietę. 

800
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą, o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej w intencji rodziny Jasińskich. 

1800
 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb raz w intencjach czcicieli. 

23/06/2022 Czwartek 

700
 Za † Tadeusza Decowskiego - od rodziny Kuźniów. 

800
   

1700
 Za † Leopolda Rzepkę. 

24/06/2022 Piątek 

700
 W intencji Patrycji Zatońskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze z okazji 18 urodzin. 

800
 Zakończenie roku szkolnego. 

1800
 1. W int Zofii i Lecha Pianków z okazji 55 rocznicy ślubu jako podzięk. za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla nich całej rodziny. 
2. W intencji Jana i Moniki Maraszkiewiczów w 30 rocznicę ślubu jako 
podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej, wiarę i zdrowie dla małżonków oraz córki Ewy. 

25/06/2022 Sobota 

700
 Za † Annę Hamerlę jako pamiątka urodzin. 

800
 Za † Irenę Sutor - od Lidii i Mieczysława Kowalików z rodziną z Jordanowa. 

1800
   

26/06/2022 XIII Niedziela Zwykła 

700
 Za †† rodziców Jadwigę i Wincentego Lendlów oraz Marię Sorge. 

900
 W int. Nikoli i Michała Wincierszów z ok. 1 rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog, zdrowie, dary Ducha 
Św., opiekę Matki Bożej i św. Antoniego od rodziców. 

1100
 Chrzty: Milena Gorczyńska             Roczek: Leon Milazzo 

1230
 Za † Stanisławę Cepa w kolejną rocznicę śmierci. 

1700
 W int. Haliny Domagały z ok. 75 urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błog, zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla solenizantki 
i jej najbliższych. Te Deum 

Świętujemy dziś nasz Parafialny Odpust ku czci św Antoniego. 
Tegorocznym sumistą i kaznodzieją jest nasz były wikariusz – ks. Bartłomiej 
Szymczak. Suma odpustowa o godz. 1230, a o godz. 1630 zaprasza na nieszpory 
odpustowe.  

Dziękujemy młodziez y oazowej i wszystkim zaangaz owanym 
w przygotowanie tegorocznego, wczorajszego festynu „U s w Antonika” 

 

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżytą 
Uroczystość Bożego Ciała. Dziękujemy wszystkim zaangaz owanym w 
jakiejkolwiek formie za ich pomoc, zwłaszcza za wystawienie ołtarzy, niesienie 
baldachimu, udekorowanie swoich okien. Do czwartku zapraszamy na 
naboz en stwa eucharystyczne z procesją teoforyczną woko ł naszej s wiątyni.   

 

Czcicieli św. Rity zapraszamy na Mszę św. w środę o godz. 1800, oraz 
nabożeństwo z błogosławieniem róż. 

 

W piątek o godz. 800 Msza św. z ok. zakończenia roku szkolnego 
i katechetycznego w intencji uczniów i nauczycieli w naszej parafii. 

 

Tydzień temu odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej. 
Gratulujemy tym wszystkim, kto rzy otrzymali głosy wyborcze i tym kto rzy 
weszli do rady z nominacji i z urzędu. Nową Radę Parafialną stanowią: 

 

z wyborów:  
Tomasz Cebulski, Jacek Deloch, Jadwiga Dudzik, Piotr Fojcik, Anna Holecko, 
Izabela Jaron, Monika Jelonek, Danuta Krzyz anowska, Leokadia Lipianin, 
Krzysztof Nawrat, Kinga Nawrat, Jo zef Potkowa, 
 

z urzędu:  
Jo zef Bogalecki, Brygida Bogalecka, Janusz Teda, Maciej Kucera, oraz księz a – 
proboszcz i wikarzy 

 

z nominacji proboszcza: 
Jolanta Dziadek, Beata Kułaga, Marianna Olszewska, Janina Rostkowska, 
Danuta Sojka, Mariusz Tracz.  
 Pierwsze posiedzenie nowej Rady odbędzie się po wakacjach.  

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej świątyni. 
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Stolicę Apostolską. Bo g 
Zapłac  za kaz dy dar.  

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

Ogłoszenia Parafialne 19.06.2022 r. 


