
  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. 

  

Poniedziałek  18 lipca 2016. 
700

 Za † Jana Lewandowskiego w 29. rocznicę śmierci.   

1800
 Za †† Romana Siegmunda w 2. rocznicę śmierci, męża Rudolfa w 40 

rocznicę śmierci, zięcia Gerarda i jego rodziców Marię i Gintera Maniurów. 
  

Wtorek 19 lipca 2016. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców; 
- Za †† Zofię Barakońską, rodziców oraz Kornelię Skutelę z bratem; 
- Za † Wiesława Filipczyka od cioci Genowefy z rodziną. 

  

1800
 1. Za †† Mariana, Jana i Balbinę Pindakiewicz, Weronikę i Franciszka 

Goska oraz Mariannę Telus. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Czesława Króla z okazji urodzin, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
zdrowie na dalsze lata życia. 

  

Środa 20 lipca 2016. 
700

 Za Parafian.   

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

intencji próśb i podziękowań; 
- W intencji Roberta i Katarzyny Ciupów z okazji 10. rocznicy ślubu z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
zdrowie; 
- Za † Jolantę Ronikier-Kosiec od Lucyny i Mariana Gwiżdż z dziećmi z 
Lipnicy Małej. 

  

Czwartek 21  lipca 2016. 
700

 Do Opatrzności Bożej w intencji Marii w rocznicę urodzin o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

  

1700
 Za † Jana Stachonia w 5. rocznicę śmierci, †† z rodziny Stachoń i Lazik 

oraz za † Adama Czecha. 
  

 

   

   

Ogłoszenia Parafialne 17. 07. 2016 r. 

 

 W piątek przypada 22 dzień lipca. Czcicieli św. Rity zaprasza-
my na Mszę s w. wieczorną o godz. 1800 oraz na naboz en stwo do s w. Rity po 
Mszy s w. wieczornej. 

 

W środę rozpoczynają się Dni w Diecezji w ramach Światowych 
Dni Młodzieży – Kraków 2016. Zapraszamy do udziału w wydarze-
niach, które z tej okazji będą miały miejsce w naszym mieście zwłasz-
cza na przygotowane spektakle i koncerty: 

W czwartek GODZ. 15.00-16.00 – CHORZOWSKIE CENTRUM KUL-
TURY – SPEKTAKL TANECZNY "LALKARZ"  

W piątek godz. 19.00 Starochorzowski Domu Kultury koncert  MU-
ZYCZNA PODRO Z  PO HISZPANII   wykonaniu  kwartetu smyczkowego QUA-
TUOR EUROPA.  

W piątek godz. 20.30 Koncert Zespołu muzyki chrzes cijan skiej 
J.E.G.O Band w ramach wieczoru modlitewnego w Kos ciele s w. Jadwigi w 
Chorzowie 

Wszystkich zapraszamy W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ na PIKNIK POD 
SZYBEM PREZYDENT od 1500-2130. W PROGRAMIE: o 1500 Koncert 
"Mozart kontra Sinatra". 17.00 Zespół młodzieżowy PRZYJACIELE, o 
18.00 Zespół ALBO I NIE, od 1930-2100 Zespół BRACIA 

 

Centralnym punktem Dni w Diecezji będzie spotkanie na lotni-
sku Muchowiec w Katowicach, w sobotę 23 lipca od godz. 15:00 do 22:00. 
Organizatorzy informują, z e dojazd samochodami osobowymi na lotnisko 
będzie niemoz liwy ze względu na zmianę organizacji ruchu. Samochody 
osobowe moz na będzie parkowac  w centrum Katowic oraz na parkingach 
w Strefie Kultury (okolice „Spodka”), a takz e przy cmentarzu komunalnym 
(ul. Murckowska). KZK GOP uruchomi dodatkowe autobusy, kto re darmo-
wo dowiozą uczestniko w wydarzenia na lotnisko Muchowiec, a po zakon -
czeniu spotkania na parkingi. Będzie ro wniez  moz liwos c  skorzystania z 
dodatkowych darmowych pociągo w Kolei S ląskich na trasie Katowice – 
Ruda S l., Katowice – Rybnik, Katowice – Tychy. 

 

Zachęcamy także serdecznie do udziału w spotkaniu z Papie-
żem Franciszkiem w Częstochowie, 28 lipca. Msza św. jubileuszowa 
1050 rocznicy chrztu Polski rozpocznie się o godz. 1030. Koleje S ląskie gwa-
rantują darmowe przejazdy z Katowic do Częstochowy i z powrotem. Na tej 
trasie zostaną uruchomione dodatkowe pociągi. Więcej informacji na stro-
nie internetowej Kolei S ląskich 

 

Ze względu na ŚDM Abp Skworc udzielił wszystkim diecezja-
nom i gościom dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mię-
snych w piątek 22 lipca. 

 

 



Ciąg dalszy ogłoszeń: 
  Nasza parafia gościć będzie młodzież z międzynarodowej wspólnoty 

św. Jana,  przyjedzie do nas 52 Francuzów, codziennie od środy będą jeździć 
do Katowic gdzie będą razem z całą swoją wspólnotą przeżywać ŚDM w naszej 
diecezji. W przyszłą niedzielę nasi goście będą razem z nami uczestniczyć we 
Mszy św. o godz. 1100 i po południu w pikniku pod szybem Prezydent. Zapra-
szam serdecznie wszystkich, zwłaszcza rodziny goszczące młodzież, uczestni-
ków ŚDM z przeszłości, wolontariuszy oraz młodzież za tydzień na Mszę św. w 
intencji wszystkich uczestników, organizatorów, wolontariuszy Światowych 
Dni Młodzieży o godz. 1100. Ogłoszenie chorzowskiej Policji: W związku z licz-
nymi w ostatnim czasie oszustwami na tzw. "wnuczka" i "policjanta", gdzie 
ofiarami są zazwyczaj osoby starsze, Policja apeluje o ostroz nos c  w kontaktach z 
osobami obcymi. W razie jakichkolwiek wątpliwos ci prosimy o kontakt z nr 112 i 
997. Nikomu nie dawac  pieniędzy. Policja nie działa w ten sposo b. 

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień kolek-
ta przeznaczona będzie na remont 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 – za-
mieszczono w nim program według kto rego nasi gos cie będą spędzali czas w diece-
zji, oraz program wydarzen  chorzowskich w te dni.  
 
 

Piątek 22 lipca 2016. 
700

 Za Parafian. 

1800
 1. Za †† Marię i Leona Bukatowiczów oraz najbliższych z rodziny 

Bukatowicz i Jarosz. 
2. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

  Sobota 23 lipca 2016. 
700

 Za †† Piotra Olkisa w kolejną rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron o 
radość życia wiecznego. 

1800
 Za †† Annę i Pawła Madejów w kolejną rocznicę śmierci. 

 
  NIEDZIELA 24 lipca 2016. 

700
 Za Parafian. 

900
 Za † Herberta Opielkę na pamiątkę urodzin. 

1100
 Za † Halinę Machowską - od Jana z żoną. 

1230
 W intencji solenizantów: syna Andrzeja z okazji 45.rocznicy urodzin, 

wnuka Artura z okazji 23.rocznicy urodzin o dar wiary, męża Tadeusza z 
okazji  88.rocznicy urodzin o zdrowie oraz opiekę i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. TE DEUM. 

1700
 Za † Józefa Manię w 1. rocznicę śmierci. 

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

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVI Niedziela Zwykła 

 PROPOZYCJE PROGRAMOWE ŚDM W CHORZOWIE 

21.07.2016 godz. 930-1330 OBJAZDOWE WYCIECZKI PO CHORZO-
WIE oraz zwiedzanie Parku Śląskiego i przejazd kolejką "ELKA" – 150 
osób 
 
21.07.2016 godz. 900-1000 i 1000-1100 – zwiedzanie chorzowskiego Mu-
zeum) ul. Powstańców – przewodniki opracowano w j. angielskim i nie-
mieckim. 
 
21.07.2016 godz. 1500-1600 – CHCK – SPEKTAKL TANECZNY 
"LALKARZ" (spektakl  dość surrealistyczny. Opowiada o człowieku 
otaczającym  się istotami stworzonymi przez siebie według własnego 
kaprysu i upodobania. Tworzy własny, okrutny, mały świat zamiast sta-
wić czoła prawdziwemu życiu. – 430 miejsc 
 
22.07. godz. 1900 Starochorzowski Domu Kultury koncer t  MU-
ZYCZNA PODRÓŻ PO HISZPANII wykonaniu  kwartetu smyczkowe-
go QUATUOR EUROPA połączony z prezentacją multimedialną na te-
mat tradycji i historii Kraju Basków oraz szlaku św. Jakuba.  
 
22.07. godz. 2030 Koncert Zespołu muzyki chrześcijańskiej J.E.G.O 
Band w ramach wieczoru modlitewnego w Kościele św. Jadwigi w 
Chorzowie 
 
23.07. godz. 930-1330 OBJAZDOWE WYCIECZKI PO CHORZOWIE  
oraz  zwiedzanie Parku Śląskiego i przejazd kolejką "ELKA" – 150 osób 
– GRUPY UCZESTNICZĄCE W TYCH SOBOTNICH WYCIECZ-
KACH DOWOZIMY NA LOTNISKO MUCHOWIEC. 
 
24.07. PIKNIK POD SZYBEM PREZYDENT godz. 1500-2130;  
g.1500 Koncert "Mozart kontra Sinatra" finał projektu Aktywizacja Inte-
gracyjna przez Sztukę.  
g.1700 Zespół młodzieżowy PRZYJACIELE  
g.1800 Zespół ALBO I NIE (z VII edycji pr. MUST BE THE MUSIC)
g.1930 Zespół BRACIA  


