
Ogłoszenia Parafialne 3.06.2018r. 

W czwartek  świętowaliśmy Uroczystość Bożego Ciała, składam podzięko-
wania za liczny udział w procesji, służbie liturgicznej, dzieciom w bieli, dzie-
ciom sypiącym kwiaty, mężczyznom niosącym baldachim. Podziękowania 
kieruję tym którzy budowali ołtarze i udekorowali okna. Do czwartku zapra-
szamy na procesje teoforyczne podczas nabożeństw czerwcowych. 

Do końca miesiąca zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe w niedzielę       
o 1630, w tygodniu o 1730, a w czwartki po Mszy s w. o godz. 1700.  

W najbliższy wtorek będzie udzielany w naszym kościele sakrament bierz-
mowania uprzednio przygotowanej młodziez y. Mszy s w przewodniczyc  będzie ks. 
bp. Adam Wodarczyk. Serdecznie zapraszamy do wspo lnej modlitwy najbliz szych 
i przyjacio ł kandydato w do bierzmowania.  

W związku z uroczystością bierzmowania Msza św. wieczorna we wtorek 
będzie odprawiona o godz. 1830. Nabożeństwo czerwcowe z procesją o zwy-
kłej poorze, o   godz. 1730. 

Okazja do spowiedzi dla kandydatów i ich rodzin jutro od 1730, a po Mszy 
św. wieczornej próba przed bierzmowaniem razem ze świadkami.  

W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa. Pod-
czas wieczornego odnowimy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Sercu Pana 
Jezusa.  W piątek spotkanie  o godz. 1530 Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Chorych parafian  z posługą sakramentalną w tym miesiącu odwiedzimy 
przed odpustem w sobotę 16 czerwca. 

Tegorocznym naszym odpustowym kaznodzieją i sumistą będzie rektor 
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach ks. dr Marek 
Panek. 

Trwają przygotowania do Rodzinnego Festynu u Antonika, kto ry przez ywac  
będziemy w uroczystos c  naszego Parafialnego Odpustu - 17 czerwca. Dziękujemy 
za juz  złoz one dary i ofiary, prosimy o wsparcie modlitewne tego naszego corocz-
nego s więta.  Moz na np. upiec ciasto, kto re będzie sprzedawane podczas festynu 
jako cegiełka wspierająca wyjazd dzieci młodziez y na letnie rekolekcje wakacyjne. 
Gwiazdą wieczoru w tym roku będzie zespo ł The Silvers. 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc (w trzecim autokarze) na naszą pielgrzymkę 
do Kalisza 23 czerwca. 

W przyszłą niedzielę członkowie towarzystwa Przyjaciół KUL, wychodząc   
z kos cioła  będą mieli okazję uis cic  swoje składki.  

Proszono nas o podanie ogłoszenia: Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Urba-
nowicza zaprasza dzieci na Dzień Dziecka, kto ry organizuje 7 czerwca. Szczego ły na 
afiszu i na stronie internetowej szkoły.  

Dziękujemy za złożone ofiary na archidiecezję, za tydzien  kolekta na Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu S ląskiego. Bo g Zapłac  za kaz dy dar. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Mi-
syjne Drogi takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogo-
sławien stwa.        
  

                                                                                                        Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
3.06. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 2, 23 – 3, 6)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 IX Niedziela Zwykła  

   Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego 

zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz, cze-

mu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?" On im odpowiedział: "Czy nigdy 

nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, 

on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego 

kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również 

swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a 

nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu". 

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A 

śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do czło-

wieka z uschłą ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich powiedział: "Co wolno 

w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" 

Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z 

powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wy-

ciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolenni-

kami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.  

Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   Św. Augustyn powiedział kiedyś: "Kochaj i czyń co chcesz". Na pewno po-

wiedział to pod wpływem słów dzisiejszej Ewangelii.  

   Prawo jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania każdej społeczności ludz-

kiej, ale Jezus proponuje niesamowite uproszczenie prawa. Zamiast tysięcy 

różnych nakazów i zakazów proponuje jeden nakaz: kochaj! Miłość, rozumiana 

jako szczere szukanie dobra drugiego człowieka, lepiej od wszystkich kodek-

sów prawa organizuje życie społeczne, od rodziny począwszy, na wspólnotach 

międzynarodowych skończywszy. Problem jest jednak w tym, że nawet za bar-

dzo nie wiemy co to jest miłość, a z wcielaniem jej w życie to już w ogóle jest 

tragedia. Ale można temu zaradzić. Wystarczy poznać Jezusa i uczęszczać do 

szkoły, którą On założył - szkoły Miłości, którą jest Kościół. Uczęszczanie do 

szkoły zakłada popełnianie błędów i ciągłe poprawianie się, ale niesie ze sobą 

wzrost i rozwój.  



  IX Niedziela Zwykła - 3 czerwca 2018. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny 

wspólnoty. 

900 
W intencji Anny z okazji 60 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.             TE DEUM. 

1100 
Z okazji 90 urodzin Alfredy Szlenzok z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o 

Boże błog., opiekę MB i św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny.   TE DEUM 

1230 
Za † męża Zdzisława Seifa w rocznicę śmierci, za †† rodziców z obu stron, brata Jerze-

go, szwagra Zygmunta, wszystkich  †† z bliższej i dalszej rodziny. 

1700 
Za † męża Andrzeja Kucharskiego w rocz. śmierci, z Lucjana, Marię Kucharskich, za † 

ks. Wacława Kucharskiego. 

Poniedziałek  4 czerwca 2018. 

700 
Z ok. rocznicy ślubu Marii i Jana Marszałek, z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośba o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę  Matki Bożej dla całej rodziny. 

800 O zdrowie dla brata Piotra i pomyślny przebieg operacji. 

1800 
Za †† rodziców Mariannę i Andrzeja Lipianin, †† dziadków z obu stron, †† z rodziny i 

brata Władysława. 

Wtorek 5 czerwca 2018. 

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

800 
1. Za †† Oskara i Elżbietę Piątek oraz † Franciszka. 
2. Za † męża Piotra Rudnera w 30 dni po śmierci. 

1830 Liturgia z udzieleniem Sakramentu BIERZMOWANIA. 

Środa 6 czerwca 2018. 

700 
1. Z okazji urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. 
2. W intencji parafian. 

800 
W int. Urszuli Potyrchy o zdrowie i potrzebne łaski, oraz za † mamę Klarę, ojca Alojze-

go w rocznicę śmierci. 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań; - Za Jolantę Stępień o zdrowie i dary Ducha św. opiekę św. Rity i św. Anto-

niego dla całej rodziny od koleżanek i kolegów z pracy; - Za † Piotra Gorola w 11 r. 

śmierci, za † syna Andrzeja; - Za † Tadeusza Piecucha w 30 dni po śmierci; - Za † mamę 

Irenę Konieczko w 30 dni po śmierci od córek z rodzinami; - Za † Daniela Kołodzieja w 

30 dni po śmierci; - Za † Mariannę Bartosiak w 30 dni po śmierci. 

Czwartek 7  czerwca 2018. 

700 
Z okazji 80 ur. Teresy Łukowiak z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę Matki Bożej, potrzebne zdrowie dla solenizantki i całej rodziny.   TE DEUM 

800 
Z okazji 60 urodzin Romualda z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie.                      TE DEUM 

1700 
1. Za † Jacka Lenarta. 
2. Za †† Karola Grucę, rodziców z obu stron oraz Jadwigę i Józefa Jaworków. 

Piątek 8 czerwca 2018.  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
700 Za wszystkich członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa z ok. ich święta. 

800 Za † Lucjana Kocla, rodziców z obu stron, braci i bratową. 

1800 
1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
2. Za † Rudolfa Cupoka. 

  Sobota 9 czerwca 2018. 

700 Za † mamę Teresę Pyrcz w 5 r. śmierci oraz ojca Piotra Pyrcza. 

800 
Za † męża Mieczysława Graczyka, †† rodziców z obu stron, szwagra Piotra Gadomskie-

go i Michała Panasa, ††  z rodzin Pietrasik i Graczyk. 

1800 Za † syna Jarosława na pamiątkę urodzin, oraz za †† pokrewieństwo z obu stron. 

 X Niedziela Zwykła -  10 czerwca 2018. 
700 Dziękczynno-błagalna w intencji małżonków Urszuli i Franciszka. 

900 Za † Antoniego Smolorza w 1. rocznicę śmierci. 

1100 Za Parafian. 

1230 Za † babcię Wacławę i dziadka Stefana Trojaka. 

1700 Za † Krystynę Konowalską w 1 r. śmierci - od córki i syna z rodzinami. 

12 obietnic Jezusa dane za pośrednictwem  

św. Małgorzaty Marii Alacoque Tym, którzy czcić będą  

Moje Serce Najświętsze: 
 

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 

3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. 

4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 

5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom. 

6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miło-

sierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. 

9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego 

będzie zawieszony i czczony. 

10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych. 

11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego 

Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.  

12. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej 

dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świę-

tych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci. 

   W piątek 10 czerwca 1675 r., po oktawie Bożego Ciała, miało miejsce ostatnie obja-

wienie Jezusowego Serca świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Jezus powiedział do 

niej:  
   "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupeł-

nego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości 

ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębło-

ści i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby 

pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku 

czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne znie-

wag, jakich doznaję".  


