
Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św. Piotra 
i św. Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na 
Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był 
dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że 
wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a od 
IV w. także dotyczyło to wyznawców.  Uroczystość św. Pawła wraz ze 
św. Piotrem umieszczono w jednym dniu nie dlatego, aby równać go 
w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, że 
obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej 
w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz 
że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Ponadto według tradycji istniała 
opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć 
męczeńską w jednym dniu i w tym samym roku.  
 
Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzu 
watykańskim. Miał być ukrzyżowany według świadectwa Orygenesa 
głową na dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na 
krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. 
Piotra nad jego grobem Bazylikę. Obecna Bazylika Św. Piotra w Rzymie 
pochodzi z wieku XVI-XVII, budowana została w latach 1506-1629. Przy 
Bazylice Św. Piotra jest usytuowane "Państwo Watykańskie", istniejące w 
obecnym kształcie od roku 1929 jako pozostałość dawnego Państwa 
Kościelnego. Bazylika wystawiona na grobie św. Piotra jest symbolem 
całego Kościoła Chrystusa.  
  
Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w Rzymie ok. 67 roku. Wcześniej 
aresztowany został w Jerozolimie w 60 r. Przebywał w więzieniu 
w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata, głosząc i tam Chrystusa. W 
Rzymie także jakiś czas spędził jako więzień, aż dla braku dowodów winy 
został wypuszczony na wolność. Ze swojego więzienia w Rzymie Paweł 
wysłał szereg listów do poszczególnych gmin i osób. Po wypuszczeniu na 
wolność zapewne udał się do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a stamtąd powrócił 
do Achai. Nie wiemy, gdzie został ponownie aresztowany. 
Według bardzo starożytnego podania św. Paweł miał ponieść śmierć od 
miecza. Nie jest znany dzień jego śmierci. Za to dobrze zachowano 
w pamięci miejsce jego męczeństwa Aquae Salviae za Bramą Ostyjską 
w Rzymie. Ciało Męczennika złożono najpierw w posiadłości św. Lucyny 
przy drodze Ostyjskiej. W roku 284 za czasów prześladowania, 
wznieconego przez cesarza Waleriana, przeniesiono relikwie Apostoła do 
Katakumb, zwanych dzisiaj Katakumbami św. Sebastiana przy drodze 
Apijskiej. Być może, na krótki czas spoczęły tu także relikwie św. Piotra. 
Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313) ciało św. Piotra 
przeniesiono do Watykanu, a ciało św. Pawła na miejsce jego męczeństwa, 
gdzie cesarz wystawił ku jego czci bazylikę pod wezwaniem św. Pawła. 
Św. Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych 
do ksiąg Nowego Testamentu. 

XIII Niedziela Zwykła 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać 
się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę 
i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu 
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy 
powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» 

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego 
miasteczka. 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz». 

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, 
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». 

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, 
pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw 
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». 

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi 
najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: 
«Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się 
do królestwa Bożego».     Łk 9, 18-24  

Głos świętego Antoniego 
26.06.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Z  litanii do św. Piotra i Pawła: 
 

Święty Piotrze, któremu Pan nasz, Jezus 
Chrystus, dał klucze od Nieba i ustanowił go głową 
widzialną Kościoła swego, módl się za nami. 
Święty Pawle, którego Pan nasz, Jezus Chrystus, 
jako narzędzie wybrał na opowiadanie poganom 
Ewangelii świętej, 
Święty Piotrze, któryś gorzko opłakiwał swój 
upadek, 
Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa tak wielkim światłem 
Kościoła został, 
Święty Piotrze, którego Anioł z więzienia uwolnił, 
Święty Pawle, któryś dla wiary największe prześladowania wycierpiał, 
Święty Piotrze, któryś przez pokorę głową ku ziemi zwrócony ukrzyżowany został, 
Święty Pawle, któryś dla wiary Chrystusowej ścięty został, 
 

Święty Piotrze i Pawle, niezwyciężone podpory Kościoła Bożego, 
Święty Piotrze i Pawle, którzyście za przykładem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
poświęcili się dla zbawienia dusz ludzkich  módlcie się za nami. 



27/06/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Małgorzatę Kaczorowską w 30. dzień po śmierci. 

800
 Za † Anielę Drendę w 2. rocznicę śmierci. 

1800
 Za ††  męża Stanisława i syna Grzegorza Imiełowskich oraz rodziców 

i teściów. 

28/06/2022 Wtorek 

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

800
 Za † Grzegorza Imiełowskiego jako pamiątka urodzin od siostry. 

1800
 W intencji Józefa Bogaleckiego w kolejną rocznicę urodzin jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Antoniego. 

29/06/2022 Środa 

700
 Za parafian. 

800
 Za †† Julię i Antoniego Kukowków. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Stanisława Madeja od siostrzenicy Doroty z rodziną; 
- Za † Tadeusza Decowskiego od rodziny Dworaków z Częstochowy; 

30/06/2022 Czwartek 

700
 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za + Ryszarda Wronę - od Danuty i Pawła Szydłaków z dziećmi. 

1700
 Za †† Alfonsa Horaka w kolejną rocznicę śmierci, żonę Helenę, Sonię 

Kupczyk, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

01/07/2022 Piątek 

700
 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

oraz za rodziny naszej parafii. 

1800
 Za †† rodziców Antoniego i Stefanię, córkę Ilonę, męża Edwarda, siostrę 

Zofię oraz †† z rodzin Świerczyna, Wilk, Brodziak i Misiak. 

02/07/2022 Sobota 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencji czcicieli oraz za żyjących 

i zmarłych członków Żywego Różańca. 

1800
 Za † Annę Ciekańską jako pamiątka urodzin. 

03/07/2022 XIV Niedziela Zwykła 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 

oraz o rozwój liczebny i duchowy wspólnoty. 

900
 Za †† Irenę i Klemensa Myślinów. 

1100
 W intencji Urszuli i Dariusza Nagli w 30. rocznicę ślubu jako podziękowanie 

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

1230
 Za † Tadeusza Decowskiego - od żony Danuty. 

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

Składamy serdeczne podziękowania za przeżyty przed tygodniem 
nasz parafialny odpust. Dziękujemy ks. Bartłomiejowi Szymczakowi za 
posługę sumisty i kaznodziei, dziękujemy wszystkim kto rzy włączyli się swoim 
zaangaz owaniem w przygotowanie uroczystos ci w kos ciele, czy dzien  
wczes niej festynu, dziękujemy naszemu cho rowi za ubogacenie liturgii.  

 
W tym tygodniu przypadają I Piątek i I Sobota nowego miesiąca.  
 
W miesiącach lipcu i sierpniu nie sprawujemy mszy św o godz. 800. 

W kancelarii moz na zamawiac  msze s w.,  kto re zostaną odprawione przez 
naszych księz y podczas ich urlopo w.   

 
W piątek o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego.  
 
Rozpoczęły się wakacje, synod diecezji przypomina rodzicom 

wysyłającym dzieci na kolonie, obozy letnie, by kierowali do organizatoro w 
pisemne z ądanie, by ich dzieciom umoz liwiono spełnianie praktyk religijnych, 
szczego lnie udziału we mszy s w niedzielnej.     

 
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Stolicę Apostolską. Kolekta 

przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyz sze S ląskie Seminarium 
Duchowne. 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.  

 
Przed kościołem można dziś wesprzeć 

podopiecznych Fundacji Ofiaruj Serce. Zapraszamy na 
przygotowany przez fundację kiermasz.  

 
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam 

wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa. 
 
 
  

Ogłoszenia Parafialne 26.06.2022 r. 


