
Ogłoszenia Parafialne  21.06.2020 r. 

 

 
Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte 

parafialny odpust i procesje w Uroczystość Bożego Ciała i w jej dawnej 
oktawie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jakiejkolwiek formie za 
ich pomoc.   

 
Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę o godz. 1900. 
 
Wraca okazja do Adoracji Najświętszego sakramentu: 

- we wtorek   po Mszy św. o 1800  Odnowa w Duchu 
- w środę   o godz. 2000 adoracja dla zapracowanych 
- w czwartek  po Mszy o 1230 do Mszy św. o godz. 1700 
- w sobotę   o godz. 1700 cicha adoracja 

 
Czcicieli św. Rity zapraszamy na Mszę św. jutro o godz. 1800, oraz 

nabożeństwo z błogosławieniem róż.  
 
W środę przypada uroczystość św. Jana Chrzciciela.  
 
W piątek o godz. 800 Msza św. z ok. zakończenia roku szkolnego.  
 
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej świątyni. 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na bieżące potrzeby parafii. 
Bóg Zapłać za każdy dar.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy 

numer Małego Gościa, są Misyjne Drogi; jest także nasz biuletyn 
informacyjny Głos Św. Antoniego.  

 
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławieństwa.        
       Szczęść Boże!  

Głos świętego Antoniego 
21.06.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A 

Jezus powiedział do swoich apostołów: 
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być 

wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co 
mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, 
rozgłaszajcie na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 
Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie 
sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z 
nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy 
na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się 
i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed 
ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». 

     Mt 10, 26-33  

W ŚRODĘ 25 UROCZYSTOŚĆ 
NARODZENIA ŚW. JANA 

CHRZCICIELA 
Kiedy Bóg powołuje stworzenie do 
spełnienia jakiejś szczególnej misji, 
udziela mu wszystkich potrzebnych 
i właściwych łask dla spełnienia 
tego zadania. W przypadku 
świętego Jana Chrzciciela, który 
miał przygotować ziemskie drogi 
dla Pana, Bóg interweniuje jeszcze nawet przed jego urodzeniem. Jan zaczął 
swoją misję Poprzednika, zanim się urodził. Wszystko zaczęło się od 
nawiedzenia Elżbiety przez Maryję, bo Ona jest obecna przy każdym 
spotkaniu duszy z Jezusem.  
 Z Jej pomocą otrzymujemy obfite łaski, aby wypełnić wolę Bożą. 
Święty Ambroży, komentując czas Jej pobytu w domu swojej krewnej 
Elżbiety, napisał: jest zrozumiałe, że Najświętsza Maryja z jednej strony 
ofiaruje swoją służbę, a z drugiej, że odbywa się to przez określoną liczbę 
miesięcy. Nie została tyle czasu tylko dlatego, że była krewną, lecz także dla 
dobra Proroka. Jeśli tyko Jej wejście spowodowało tak wielki skutek, że 
przy pozdrowieniu Maryi dziecko podskoczyło z radości w łonie matki i 
matka napełniła się Duchem Świętym, jak ocenić efekty obecności Maryi 
przez tak długi czas? 



NIEDZIELA 21 czerwca 2020. 

700
 W intencji 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. 

Poniedziałek  22 czerwca 2020. 

700
 Za †† mamę Anielę Jaromin na pamiątkę urodzin, babcię Katarzynę, ciotkę 

Elżbietę, Pawła i Zygmunta. 

800
 W intencji rodziny Jasińskich z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 

1800
 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

Wtorek 23 czerwca 2020. 

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

800
 Za †† Aleksandrę i Józefa Domagałów. 

1800
 1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy i św. Patronów w intencji Józefa Potkowy z okazji 65. urodzin jako 
podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, 
błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie dla solenizanta i 
całej rodziny. 
2. Za † Renatę Lisińską 

Środa 24 czerwca 2020. 

700
 O dobre rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej. 

800
 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za darowane życie z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † Janinę Grochowską od męża Mariana z synami. 
- Za † Elfrydę Bugaj w 30 dzień po śmierci. 

Czwartek 25  czerwca 2020. 

700
 W intencji Małgorzaty Staniszewskiej z okazji 80 urodzin jako 

podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. TE DEUM 

800
 Za † Zbigniewa Zuchowskiego. 

1700
 1. W intencji Anny Grajner z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia 

i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 
2. Z ok. 80. urodzin Waltera Grossa jako podziękowanie za dar życia, 

otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla solenizanta i całej rodziny.  
                     TE DEUM 

Piątek 26 czerwca 2020. 

700
 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za kolejny rok formacyjny 

w intencji członków Małej Grupy Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre od 
animatorów Józefa i Gabrieli Potkowów. 

800
 W intencji dzieci i młodzieży z okazji zakończenie roku szkolnego. 

1800
 1. Za † Georga Kosubka. 

2. Za † Stanisławę Cepę. 

Sobota 27 czerwca 2020. 

700
 Za parafian 

800
 Za †† Wincentego i Krystynę Zuchowskiech oraz ich dzieci. 

1800
 Z okazji 30. rocznicy ślubu Ewy i Macieja Onderków jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Antoniego. TE DEUM 

NIEDZIELA 28 czerwca 2020. 

700
 Do Opatrzności Bożej w intencji Renaty Gruchalskiej z okazji urodzin jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej, św. Antoniego, św. Rity dla solenizantki i całej rodziny.  
                   TE DEUM 

900
 W intencji Józefa Bogaleckiego z okazji urodzin jako podziękowanie za dar 

życia i otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej, św. Józefa i św. Antoniego. 

1100
 W intencji firmy z Chorzowa. 

1230
 Chrzty:  Mar ta Węgrzyk                              Roczki:  Kamil Prokop  

1400
 Ślub: Milena Bluszcz – Krystian Langer 

1700
 Za †† z rodzin Kopieczny, Grzebieniak i Sokal. 

Modlitwa do św. Rity 

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko 
w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo 
świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, 
pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho 
strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana 
Oblubienico Chrystusa Pana, naznaczona cierniem 
z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie 
i zarazem błagam, módl się za mną, o uległość woli 
Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. 

Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznał/a skutków Twej opieki, 
by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. 
Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego dziecięcego 
nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę (proszę wymienić prośbę) 
I spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mógł/mogła dojść 
kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, 
Syna i Ducha świętego. Amen. 


