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Dziś o godz. 1500 spotyka się w domu katechetycznym Franciszkan ski Zakon 

Ś wieckich. 
Jutro przypada 13 dzień czerwca, wspomnienie liturgiczne naszego patro-

na św. Antoniego Padewskiego. Nasz parafialny odpust ku czci św. Antoniego 
świętować będziemy w przyszłą niedzielę.  

Wszystkich serdecznie zapraszamy na sumę odpustową o godz. 1230. Tegorocz-
nym kaznodzieją odpustowym będzie ks. dr Andrzej Sacher, wieloletni pracownik 
Śądu Metropolitalnego w Katowicach. W przyszłą niedzielę po południu zapraszamy 
na piknik parafialny. Rozpoczniemy go o godz. 1600 uroczystymi nieszporami, a po 
nich przeniesiemy się do ogrodo w na wspo lne parafialne s więtowanie. Przypomina-
my, z e tradycyjny nasz Festyn Parafialny w tym roku ze względu na kumulację im-
prez w Chorzowie oraz po z no przypadający termin odpustu, w tym roku przekłada-
my na sobotę 17 wrzes nia. Jak co roku zachęcamy serdecznie naszych dobroczyn -
co w do ofiarowania gadz eto w i upominko w, kto re będą brały udział w losowaniu 
nagro d podczas wrzes niowego festynu.  

W poniedziałek 13 czerwca na Mszę s w. wieczorną serdecznie zapraszam 
wszystkich czcicieli Matki Boz ej Fatimskiej. Po Mszy przez yjemy naboz en stwo fa-
timskie połączone z procesją woko ł kos cioła. Nie będzie jutro naboz en stwa czerw-
cowego przed Mszą s w. wieczorną oraz nie będzie Kręgu Biblijnego. 

Kandydatów do bierzmowania zapraszamy we wtorek 14 czerwca na godz. 
1900 na czuwanie modlitewne przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Śakra-
mentu bierzmowania w naszej parafii udzielac  będzie Ks. Abp Damian Zimon  w s ro-
dę 15 czerwca podczas Mszy s w. o godz. 1800. W związku z bierzmowaniem w s rodę 
nie będzie naboz en stwa czerwcowego. 

W czwartek 16 czerwca na Mszę św. wieczorną zapraszamy naszych parafial-
nych pielgrzymo w. Po Mszy s w. spotkanie w krypcie. 

W sobotę 18. czerwca odwiedzamy z posługą sakramentalną starszych i cho-
rych parafian. 

W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na wieczór św. Jana Pawła II. 
Zostało dosłownie kilka wolnych miejsc na naszą parafialną pielgrzymkę do 

Legnicy i Trzebnicy 25 czerwca. Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii para-
fialnej.  

Można zapisywać się na 40. pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie 

się w dniach 26-30.08. Koszt 120 zł.  
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go mogą dzis  po Mszach s w. zapłacic  składki członkowskie. 
Bóg Zapłać za złoz one dzis  na prowadzone prace remontowe w naszej s wiątyni 

Bo g Zapłac  za kaz dy dar. Za tydzien  kolekta na potrzeby parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy 
dar. 

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

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

Głos świętego Antoniego 
12.06. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 7,36-8,3) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XI Niedziela Zwykła  

   Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do 

domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w 

mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, 

przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, 

zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem ca-

łowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go 

zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jed-

na i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus 

rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczy-

cielu! Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset 

denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. 

Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że 

ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił 

się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego do-

mu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi wło-

sami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje 

całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaści-

ła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponie-

waż bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej 

zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mó-

wić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do 

kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! Następnie wędrował przez mia-

sta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim 

Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Ma-

ria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chu-

zy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego 

mienia. Oto Słowo Pańskie. 

   Dobry Bóg jest tak bardzo chętny do przebaczania nam, kiedy Go o to 

prosimy, jak gotowa jest matka wyciągać swoje dziecko z ognia. 

                                                                               (św. Jan Maria Vianney)  



XI NIEDZIELA Zwykła 12 czerwca 2016.  

  700 Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i św. Antoniego 

na dalsze lata.  

 900 Za †† rodziców Jana i Janinę oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron. 

1100 Za †† rodziców Dorotę i Tadeusza Piontków, Bronisława i Kazimierę Szykułów oraz 

brata Aleksandra 

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Beaty i Zbigniewa Sikorów z okazji 15. rocznicy ślubu, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 

opiekę Matki Najświętszej i św. Antoniego  dla dzieci i pozostałej rodziny.  TE DEUM  

1700 Za †† męża Antoniego Falkusa w 12. rocznicę śmierci, rodziców Łucję i Jerzego, Hilde-

gardę i Maksymiliana Buzdygoń oraz rodzeństwo, braci i szwagrów.  

Poniedziałek 13 czerwca 2016. 

700 Za Parafian.  

800 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Trójcy Przenajświętszej za Ojca Świętego 

Franciszka o zdrowie i Boże błogosławieństwo od Czcicieli Ducha Świętego – Ognisk 

Pokutnych.  

1800 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów oraz braci Tadeusza i Stanisława.  

Wtorek  14 czerwca 2016. 

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

Petryk z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata.  TE DEUM  

800 Za †† Aleksandrę Piechaczek w 1. rocznicę śmierci, męża Wiktora, Józefę, Wacława i 

Henryka Gawrońskich.  

1800 Za †† żonę Renatę i syna Damiana Sobczaka.  

Środa 15 czerwca 2016. 

700 Za † Jolantę Ronikier-Kosiec na pamiątkę imienin.  

800 Za † Zofię Poniewierską w 30. dzień po śmierci oraz tragicznie zmarłego wnuka Kosmę 

Bakier–Poniewierskiego.  

1800 W intencji młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania.  

Czwartek 16 czerwca 2016. 

700 Za † Jolantę Ronikier-Kosiec od Magdaleny i Marcina Mazurów z synem z Lipnicy Ma-

łej.  

1700 Za †† rodziców Martę i Artura Potockich, męża Michała oraz dziadków z obu stron.  

1800 W intencji parafialnych pielgrzymów.  

Piątek 17 czerwca 2016. 

700 Za † Helenę Kloskę - od lokatorów z ul. Młodzieżowej 25.  

800 Za † Jolantę Ronikier-Kosiec od Danuty i Stanisława Łuka z Lipnicy Małej.  

1800  

- Jezus:  Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że 

sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj, dziecię, od Ojca swego, chciej wejść       

w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedzieć słowa przebaczenia       

i obsypać cię swymi łaskami. O, jak droga mi jest dusza twoja. Zapisałem cię na rękach swoich. I wyryłaś 

się głęboką raną w sercu moim.  

- Dusza: Panie, słyszę głos Twój, który mnie wzywa, abym wróciła ze złej drogi, ale nie mam ani odwagi, 

ani siły. - Jezus: Jam jest siłą twoją, ja ci dam moc do wałki. - Dusza: Panie, poznaję świętość Twoją         

i lękam się Ciebie. - Jezus: Czemuż się lękasz, dziecię moje, Boga miłosierdzia? Świętość moja nie prze-

szkadza mi, abym ci był miłosierny. Patrz, duszo, dla ciebie założyłem tron miłosierdzia na ziemi, a tym 

tronem jest tabernakulum, i z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować do serca twego. Patrz, nie otoczy-

łem się ani świtą, ani strażą, masz przystęp do mnie w każdej chwili, o każdej dnia porze chcą z tobą mó-

wić i pragnę ci udzielać łask. 

- Dusza: Panie, lękam się, czy mi przebaczysz tak wielką liczbę grzechów, trwogą mnie napełnia moja 

nędza. - Jezus: Większe jest miłosierdzie moje aniżeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć 

moją? Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla ciebie po-

zwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia; przychodź          

i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę, nędza twoja utonęła      

w przepaści miłosierdzia mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze mną [spór] o nędzę twoją. Zrób mi 

przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a ja cię napełnię skarbami łask. 

- Dusza: Zwyciężyłeś, o Panie, kamienne serce moje dobrocią swoją; oto z ufnością i pokorą zbliżam się 

do trybunału miłosierdzia Twego, rozgrzesz mnie sam ręką zastępcy swego. O Panie, czuję, jak spłynęła 

łaska i pokój w moją biedną duszę. Czuję, że mnie na wskroś ogarnęło miłosierdzie Twoje, Panie. Więcej 

mi przebaczyłeś, aniżeli ośmielałam się spodziewać albo pomyśleć byłam zdolna. Dobroć Twoja przewyż-

szyła wszystkie moje pragnienia. A teraz zapraszam Cię do serca swego, przejęta wdzięcznością za tyle 

łask. Błądziłam jak dziecię marnotrawne po manowcach, a Tyś mi nie przestawał być Ojcem. Pomnażaj we 

mnie miłosierdzie Twoje, bo widzisz, jak słabą jestem. 

 - Jezus: Dziecię, nie mów już o nędzy swojej, bo ja już o niej nie pamiętam. Posłuchaj, dziecię moje, co ci 

pragnę powiedzieć: przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko, czegokolwiek serce twoje 

zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła żywota, a nie ustaniesz w podróży. Patrz w blaski miłosier-

dzia mojego, a nie lękaj się nieprzyjaciół swego zbawienia. Wysławiaj moje miłosierdzie.  (Dzienniczek 

św. Faustyny, 1485) 

Sobota 18 czerwca 2016 

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary i całej rodziny, o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie, opiekę Matki Najświętszej i św. Antoniego na dalsze lata życia.  

800 W intencji Jolanty Dziadek z okazji urodzin do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem 

bł. Ks. Józefa Czempiela o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i 

św. Antoniego na dalsze lata życia dla solenizantki i całej rodziny.  

1300 Ślub rzymski: Leśniak Sandra i Sucheta Piotr.  

1800 Za †† Marię Cop w 1. rocznicę śmierci oraz męża Tadeusza.  

XII NIEDZIELA  Zwykła - 19 czerwca 2016  

700 Za †† siostrę Janinę Molendę oraz rodziców z obu stron.  

900  Do Opatrzności Bożej w intencji Reginy z okazji 85. rocznicy urodzin, z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 

Matki Najświętszej i św. Antoniego na dalsze lata życia.                     TE DEUM  

1100  Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów w intencji rocznych 

dzieci: Dominiki Cebulskiej i Łukasza Kozakiewicza prosząc dla nich o potrzebne łaski 

na dalsze lata życia.  

1230 1. SUMA ODPUSTOWA w intencji Parafian. 

2. Za żywych i zmarłych z rodu Żulichowskich z okazji zjazdu rodzinnego.  

1700  


