
  NIEDZIELA 10 lipca 2016. 
700

 Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę - od Legionu Maryi. 

900
 Za † mamę Elżbietę na pamiątkę urodzin. 

1100
 W intencji Magdaleny z okazji kolejnej rocznicy urodzin o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki i całej rodziny. 

1230
 Do Opatrzności Bożej w intencji Antoniego Forenca z okazji 75. rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla 
solenizanta i całej rodziny. Te Deum. 

1700
 Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Rajwy z okazji 75. rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla 
solenizanta i całej rodziny. Te Deum. 

Poniedziałek  11 lipca 2016. 
700

 Za † Gertrudę Kozubek. 

1800
 Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę - od członków Apostolstwa Dobrej 

Śmierci. 

Wtorek 12 lipca 2016. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców; 
- Za † syna Wiesława Filipczyka w 30. dzień po śmierci. 

1800
 Z podziękowaniem za dar życia i łaskę uzdrowienia syna Tomka z prośbą o 

Bożą opiekę na dalsze lata życia. 

Środa 13 lipca 2016. 
700

 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o 
światło i rozumienie sensu cierpienia od Czcicieli Ducha Świętego – 
Ognisk Pokutnych 

1800
 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i 
podziękowań; 
- Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji Parafian; 
- W intencji Mirosława Kucharskiego z okazji 40. rocznicy urodzin, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM; 
- Za †Jolantę Ronikier-Kosiec od Janiny i Andrzeja Gwiżdż z Lipnicy 
Małej; 
- Za † Mariannę Ciołek od lokatorów z ul. Gałeczki 11. 

Czwartek 14  lipca 2016. 
700

 Za † Andrzeja Romanka w 30. dzień po śmierci. 

1700
 Za † Tomasza Limańskiego w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny 

Limańskich i Kluzów. 

Ogłoszenia Parafialne 10. 07. 2016 r. 

 

Dziś o 1500 spotkanie III Zakonu s w. Franciszka. 
 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
 

We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do 
wspo lnej modlitwy w intencji chorych. 

 

W środę przypada 13 dzień lipca. Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej 
zapraszamy na Mszę s w. wieczorną o godz. 1800 oraz na naboz en stwo Fa-
timskie po Mszy, połączone z procesją. 

 

W środę po nabożeństwie fatimskim zapraszamy na krótkie spo-
tkanie informacyjne dla parafian, którzy przyjmować będą młodzież 
podczas Światowych Dni Młodych. 

 

W piątek zapraszamy do wspólnego odmówienia Koronki do Miło-
sierdzia Bożego o 17 30. 

 

W sobotę odwiedzimy chorych parafian. 
 

W sobotę 16 lipca swoje urodziny przeżywa ks. proboszcz Kry-
stian, Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona  w sobotę o godz. 
1800. 

 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni 
w tym tygodniu w czwartek o 1130 razem z Arcybractwem NSPJ, w piątek 
o godz. 2000 oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. Zapraszamy.   

 

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w tygodniu nie ma Mszy św. 
o godz. 800.  

 

Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 21 sierpnia. 
Z  naszej wspo lnoty wyruszymy jak zawsze pieszo, a dla parafianek, kto -
rym siły i wiek juz  na to nie pozwalają zorganizujemy przejazd autokarem. 
Zainteresowane osoby prosimy zapraszamy do kancelarii. Koszt – 10 zł. 

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby. Za tydzień 
kolekta przeznaczona będzie na kolejny etap remontu bocznych schodo w 
naszej s wiątyni. Dziękujemy za kaz dą ofiarę składaną w kos ciele, czy tez  
bezpos rednio wpłacaną na parafialne konto.   

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , jest 
Mały Gość; są Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego. 

 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swe-
go błogosławien stwa.      Szczęść Boże! 



W TYM TYGODNIU PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY: 
 

 

poniedziałek   - święto św. Benedykta, patrona Europy; 
wtorek - wspom. św. Brunona Bonifacego; 
środa             - wspom. św. Andrzeja Świerada i Benedykta; 
Czwartek - wspom. dow. Św. Henryka; 
Czwartek - wspom. dow. Kamila de Lellis; 
Piątek  - wspom. św. Bonawentury; 
Sobota  - wspom. NMP z Góry Karmel. 
 

Piątek 15 lipca 2016. 
700

 Do Trójcy Przenajświętszej z podziękowaniem za dar życia i łaskę wiary, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, zdrowie i szczęśliwą 
godzinę śmierci z okazji 80. rocznicy urodzin Krystyny Pisuli. TE DEUM. 

1800
 Za †† ojca Stanisława Żądło, jego rodziców i rodzeństwo. 

  Sobota 16 lipca 2016. 
700

 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem św. s. Faustyny o radość 
życia wiecznego dla †† Zofii i Józefa Wilków, Zofii, Emila i Włodzimierza 
Piotrowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Proboszcza z ok. urodzin. 

 
  NIEDZIELA 17 lipca 2016. 

700
 Za †† Jana i Katarzynę Łukawskich oraz †† z rodzin Łukawskich, Kobryń i 

Cycaków. 

900
 Za † męża Augustyna jako pamiątka urodzin, †† rodziców Gertrudę i 

Hugona oraz rodzeństwo. 

1100
 Za †† Małgorzatę i Eryka Madejów w kolejną rocznicę śmierci. 

1230
 1. W intencji Ewy i Krzysztofa Nawratów o dar Bożego błogosławieństwa i 

zdrowie w rocznicę ślubu oraz o szczególną opiekę Bożą dla całej rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Pawła Łamików z okazji 2. 
rocznicy ślubu, z podziękowaniem za dar życia syna Tomka, z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

1700
 Do Opatrzności Bożej w intencji Aleksandra Zajdela z okazji 25. rocznicy 

urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o 
dalszą dobroć i opiekę Bożą oraz za † mamę Bożenę. TE DEUM. 

Głos świętego Antoniego 
10.07. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 10, 25-37) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XV Niedziela Zwykła 

 Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, 

zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»  

 Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czy-

tasz?»  On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 

sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a 

swego bliźniego jak siebie samego».  

 Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a bę-

dziesz żył».  

 Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest 

moim bliźnim?»  

 Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z 

Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, 

lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 

Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 

Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.  

 Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miej-

sce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył 

mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 

zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa 

denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej 

wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.  

 Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który 

wpadł w ręce zbójców?»  

 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».   

 Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»   Oto Słowo Pańskie 


