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Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 1630. 
 
Rozpoczęły się wakacje. Przypominamy, że w naszej świątyni 

w tygodniu nie będzie sprawowana Msza św. o godz. 800, a stały 
konfesjonał w kościele św. Jadwigi okresie wakacji od poniedziałku 
do piątku dostępny tylko w godzinach popołudniowych od 1530 do 
1800. 

 
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej 

s wiątyni podczas wakacji w tygodniu we wtorek po wieczornej Mszy s w. 
razem z Odnową w Duchu Ś w., do godz. 2000, w czwartek o 1530 razem 
z Arcybractwem NŚPJ, oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. Zapraszamy. 

 
W sobotę 11 lipca przypada 13 rocznica śmierci 

ks. proboszcza Jana Skuteli. 
 
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na WŚŚD . Kolekta przyszłej 

niedzieli przeznaczona będzie potrzeby naszej parafii. 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 Ś w. Antoniego.  

 
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg 

udziela swego błogosławien stwa.  
 

Głos świętego Antoniego 
07.07.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było 
Twoje upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». Mt 11, 25-30  

11 LIPCA ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA OPATA,  
PATRONA EUROPY 

 
W dzisiejszym numerze krótki rys historyczny medalionu 

św. Benedykta. Zaparzamy do lektury. 
       



  NIEDZIELA 5 lipca 2020. 
700 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój 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 int. Anety i Jacka Obarzanków w 25 r. ślubu, dziękczynna z prośbą o Boże 
błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. TE DEUM 

1700 W int. Wojciecha Sieji z ok. 60. urodzin jako podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o opiekę Matki Najświętszej, błogosławieństwo, zdrowie oraz 
wstaw. św. Rity i św. Antoniego dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM 

Poniedziałek  6 lipca 2020. 
700 Za † Lucjana Kocela na pamiątkę urodzin. 

1800 Za  †† rodziców ojca Józefa Potkowę w kolejną rocznicę śmierci, mamę 
Magdalenę, braci Stefana i Piotra oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek 7 lipca 2020. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800  Za †† Leszka Gnutka, rodziców Stanisława i Albinę, teściów Pawła i 
Krystynę Kaczmarczyków. 

Środa 8 lipca 2020. 

700 Za †† Aleksandrę, Zenona i Andrzeja Krzyżanowskich oraz Jerzego 
Wróblewskiego. 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy;  
- Za † Edytę Kotas w 30 dzień po śmierci; 
- Za † ojca Romana Stasiaka i teścia Kazimierza Jankowskiego. 

Czwartek 9 lipca 2020. 
700 Z podziękowaniem za otrzymany dar z prośbą o roztropne wykorzystanie. 

1700 Ku czci Ducha Św.  z podziękowaniem za 30 lat małżeństwa Zofii i Tomasza 
Cebulskich z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla nich i całej rodziny. 

Piątek 10 lipca 2020. 

700 Za † Księdza Proboszcza Jana Skutelę od Arcybractwa NSPJ. 
1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota 11 lipca 2020. 

700 Za † Księdza Proboszcza Jana Skutelę w 13 rocznicę śmierci. 
1800 W int. Eugenii i Mieczysława Mrozków z ok. 60 rocznicy ślubu jako 

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

NIEDZIELA 12 lipca 2020. 

700 Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich. 
900 Za †† Stefanię i Eugeniusza Nowaków. 

1100 Za parafian. 
1230 Za † Marię Schier jako pamiątka urodzin. 
1700 W int. rodziny Łamików z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

KRÓTKO O MEDALINIE ŚW. BENEDYKTA 
 

 Składa się on z dwóch części. Awers medalionu wedle papieskiego brewe 
przedstawia wizerunek św. Benedykta, który ubrany jest w strój zakonny 
z kapturem. Zakonnik trzyma w prawej ręce krzyż, a w lewej ręce – księgę, regułę 
zakonu. Na medaliku umieszczony jest także napis: Crux sancti patris 
Benedicti („Krzyż świętego ojca Benedykta”). U nóg świętego znajduje się kruk 
oraz mitra, symbol władzy opata. Na rewersie medalionu znajduje się krzyż oraz 
litery: CSPB – znajdujące się na czterech polach wyznaczonych przez ramiona 
krzyża. Litery stanowią skrót od słów Crux sancti patris Benedicti („Krzyż 
świętego ojca Benedykta”). Nad krzyżem znajduje się grecki hierogram imienia 
Jezusa „IHS” (gr. IHΣΟΥΣ) bądź napis PAX. Na belce pionowej krzyża widnieją 
litery CSSML, oznaczające: Crux sacra sit mihi lux („Krzyż święty niech mi 
będzie światłem”), zaś na belce poprzecznej znajdują się litery NDSMD, które 
rozwijają się w słowa: Non Draco Sit Mihi Dux („Diabeł [dosł. ‘smok’] niech nie 
będzie mi przewodnikiem”). Na obrzeżu medalionu, od strony rewersu, znajdują 
się na prawo litery VRSNSMV – SMQLIVB. Skrót ten oznacza:  Vade Retro 
Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena 
Bibas („Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności – złe jest to, co podsuwasz, 
sam pij truciznę). Już z samego opisu łatwo się domyślić, że zawiera on modlitwę 
o odpędzenie diabła, czyli egzorcyzm. To właśnie liczne świadectwa 
o skuteczności modlitwy przypisanej to tego medalika i autorytet Kościoła 
sprawiły, że cieszy się on tak dużą popularnością.  
 Lecz skąd wziął się w ogóle pomysł na takie właśnie przedstawienie 
medalionu? Historia jego powstania sięga XI w. i związana jest z cudownym 
uzdrowieniem, jakiego doznał młody człowiek ukąszony przez węża. Żadne leki 
nie odniosły skutku i chory był już w agonii. Wtedy we śnie ujrzał starca, w którym 
rozpoznał św. Benedykta. Święty dotknął jego rany krzyżem, który trzymał w ręce, 
i choroba znikła bez śladu. Wkrótce człowiek ten został mnichem, a niedługo 
potem wstąpił na tron papieski jako Leon IX. W XII w. w Bawarii kilka kobiet 
zostało uwięzionych za zajmowanie się czarami w celu szkodzenia mieszkańcom 
Nattrembergii. Podczas procesu powiedziały, że ich magiczne działania przeciw 
klasztorowi Metten były zupełnie bezskuteczne, gdyż na murach klasztoru mnisi 
umieścili medal św. Benedykta. W wyniku ich procesu wzrósł więc kult medalika, 
na którym przedstawiony jest św. Benedykt z krzyżem w ręce. Medalik stał się 
bardzo popularny w wieku XVII. Święty Wincenty a Paulo, założyciel sióstr 
miłosierdzia, polecił, by zakonnice nosiły go przy swoich różańcach. Niestety 
medal wykorzystywano także do zabobonnych praktyk. Umieszczano go 
w stajniach, by odwrócić uroki, zakopywano pod progami domów dla zapewnienia 
pomyślności mieszkańcom. Dopiero opat Legnickiego Pola, o. Benno Loebl, podjął 
starania o zatwierdzenie medalika przez papieża. Benedykt XIV wydał stosowny 
dokument w 1742 roku. Znana jest również wielowiekowa praktyka wkładania 
medalionu do grobów. Wiąże się to z czcią, jaką otaczano św. Benedykta, modląc 
się do niego jako do patrona dobrej śmierci.  


