
Ogłoszenia Parafialne  28.06.2020 r. 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 1630. 
 

Rozpoczęły się wakacje. W naszej świątyni w tygodniu nie 
będzie sprawowana Msza s w. o godz. 800. 

 

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I sobota 
nowego miesiąca. 

 

Stały konfesjonał w kos ciele s w. Jadwigi okresie wakacji od 
poniedziałku do piątku dostępny tylko w godzinach popołudniowych od 
1530 do 1800. 

 

W kancelarii parafialnej można ofiarować intencje dla księży, 
kto re zostaną odprawione przez nich podczas letnich urlopo w. 

 

Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy 
w sobotę 4 lipca. 

 

Jutro przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, kolekta, kto ra tego dnia zbierana była w całym Kos ciele 
a przeznaczona na Stolicę Apostolską, w tym roku będzie zbierana 
wyjątkowo dopiero w paz dzierniku.   

 

Proszono nas o przekazanie informacji Narodowego 
Funduszu Zdrowia dla oso b, kto re otrzymały lub w najbliz szym czasie 
otrzymają skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Informujemy, z e od 15 
czerwca br. wznowiono działalnos c  uzdrowisk. Pacjenci, kto rzy oczekują 
na leczenie sanatoryjne, będą mogli je rozpocząc  lub kontynuowac  w 
przypadku, gdy byli zmuszeni przerwac  leczenie z powodu pandemii. 
Narodowy Fundusz Zdrowia prosi, aby po otrzymaniu skierowania 
skontaktowac  z sanatorium do kto rego zostali Pan stwo skierowani i 
podac  swo j aktualny numer telefonu. Następnie nalez y zadzwonic  do 
punktu pobran  i umo wic  się na wykonanie testu. Badanie nalez y 
wykonac  nie wczes niej niz  w 6 dniu przed terminem wyjazdu. Informację 
o wyniku testu i moz liwos ci wyjazdu na leczenie otrzymają Pan stwo 
telefonicznie z uzdrowiska. Wykaz punkto w pobran  otrzymają Pan stwo 
listownie razem ze skierowaniem. 

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Kolekta 
przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na WS SD w Katowicach. Bo g 
Zapłac  za kaz dy dar.  

Na rozpoczęty nowy tydzień, na rozpoczynające się wakacje 
i urlopy, niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa. 

Głos świętego Antoniego 
28.06.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A 

Jezus powiedział do swoich apostołów: 
«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 

I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie 
bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć 
swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje 
Tego, który Mnie posłał. 

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto 
przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego 
otrzyma. 

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, 
dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody».      Mt 10, 37-42  

29 CZERWCA UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. AP.  PIOTRA I PAWŁA  

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.  



  NIEDZIELA 28 czerwca 2020. 
700

 Do Opatrzności Bożej w intencji Renaty Gruchalskiej z okazji urodzin jako 
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. 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. 

Poniedziałek  29 czerwca 2020. 
700

 Za †† rodziców Jadwigę i Wincentego Lendlów, ciocię Marię Sorge oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za † Piotra Kułagę na pamiątkę urodzin. 

1800
 Za †† Annę Górak w 3. rocznicę śmierci, syna Grzegorza Góraka, rodziców 

Antoniego i Wiktorię Góraków oraz Genowefę i Jana Latkowskich. 

Wtorek 30 czerwca 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za †† ciotkę Marię Wieczorek w 4. rocznicę śmierci, żonę Urszulę, brata 

Jerzego, rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za † Alfonsa Horaka w kolejną rocznicę śmierci, żonę Helenę i rodziców z 

obu stron. 

Środa 1 lipca 2020. 
700

 Za †† tatę Antoniego Świerczynę, mamę Stefanię, córkę Ilonę, męża 
Edwarda, brata Jana, bratową Helenę, siostrę Stanisławę, †† z rodzin 
Świerczyna, Wilk, Misiak, Kolanko i Mulewicz. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † Holgera Schöna; 
- Za †† mamę Wandę Przybyłkę w 1 rocznicę śmierci, ojca Leona, siostrę 

Marię oraz dusze w czyśćcu cierpiące; 
- Za †† Irenę i Klemensa Myślinów; 
- Za † Stefanię Baluś. 

Czwartek 2 lipca 2020. 
700

 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących 
się do kapłaństwa. 

1700
 Za †† Annę i Feliksa Ciekańskich na pamiątkę urodzin. 

Piątek 3 lipca 2020. 
700

 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 
oraz za rodziny naszej parafii. 

1800
 Za †† Anielę Piec w 6. rocznicę śmierci, jej męża Gintra i syna Janusza. 

Sobota 4 lipca 2020. 

Wyruszacie na długo oczekiwany urlop? A może musicie już wracać?  
Skorzystajcie z tych kilku modlitw, za siebie lub za swoich bliskich  

 

1. Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją 
opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, 
w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką 
Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu 
i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen. 
 
2. Święty Rafale Archaniele, 
Ty czuwasz przed Majestatem Bożym, a z polecenia Stwórcy byłeś 
przewodnikiem Tobiasza w czasie jego niebezpiecznej wędrówki; prosimy 
Cię, czuwaj i nad naszymi drogami i ostrzegaj nas przed każdym grożącym 
nam niebezpieczeństwem. Amen 
 
3. O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie 
pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę 
Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś 
życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od 
jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. 
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować 
pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno 
tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi 
towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen. 

Sobota 4 lipca 2020. 
700

 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących 
i † członków Żywego Różańca. 

1800
 Za † ojca Stanisława Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci. 

NIEDZIELA 5 lipca 2020. 
700

 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój 
duchowy  i liczebny wspólnoty. 

900
 Za † Irenę Król w 30. dzień po śmierci. 

1100
 Z okazji 1 urodzin Julii Gancerz oraz †† Bronisławę Malcherek, Rajnolda 

Morawca i Łucję Dendrę. 

1230
 W intencji Anety i Jacka Obarzanków jako ofiara dziękczynna za dar 

małżeństwa w 25 rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego. TE DEUM 

1700
 W intencji Wojciecha Sieji z okazji 60 urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najświętszej, błogosławieństwo 
Boże, zdrowie oraz wstawiennictwo św. Rity i św. Antoniego dla jubilata i 
całej rodziny. TE DEUM 


