
Ogłoszenia Parafialne 18.06.2017r. 

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 kie-
ruję tym którzy budowali ołtarze i udekorowali okna. Do czwartku zapraszam 
na procesje teoforyczne podczas nabożeństw czerwcowych. Przeżywamy dziś 
w naszej parafii Uroczystość Odpustu ku czci św. Antoniego. Naszym kaznodzie-
ją jest ks. proboszcz Janusz Badura. 

Serdecznie zapraszamy dzis  na festyn u Antonika. Zaczynamy koncertem orga-
nowym o godz. 1530, a potem w ogrodzie będzie czas na wspo lną zabawę, przygoto-
wane atrakcje dla senioro w i najmłodszych, młodziez  oazowa będzie nas częstowała 
grillem i ciastem, a uzyskany w ten sposo b docho d przeznacza na swoje rekolekcje 
wakacyjne. W programie festynu koncerty zespoło w Boże Nutki, zespołu Gwar, ze-
społu Fresco, zespołu Venimus z Piekar S ląskich, gwiazdami wieczoru będą zespoły 
Zwiastuni z Gór i Jego Band. Oczywis cie losowanie nagro d – gło wną nagrodą bę-
dzie Telewizor LED.  Nasze s więtowanie zakon czymy Apelem Jasnogo rskim. Zapra-
szamy do wspo lnego s więtowania.  Jutro o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.   

Czwartek to 22 dzień czerwca serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli 
św. Rity na Mszę św. o godz. 1800 oraz na nabożeństwo z ucałowaniem relikwii 
św. Rity. Prośby i podziękowania do św. Rity proszę wrzucać tam gdzie prośby 
do MB Nieustającej pomocy, można składać je w zakrystii, kancelarii, lub prze-
słać mailem. Zostaną one odczytane podczas środowego nabożeństwa. 

W tym tygodniu kończy się roku szkolny i katechetyczny. Zapraszam nauczy-
cieli oraz ucznio w szko ł podstawowych w czwartek na Mszę s w. dziękczynną w ich 
intencji o godz. 1700. Nauczycieli oraz ucznio w gimnazjum oraz młodziez  za szko ł 
s rednich zapraszamy na Mszę s w w piątek o godz. 800.  Synod diecezji katowickiej 
zaleca rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kie-
rownictwa sformułowane na pis mie z ądanie, aby ich dzieciom umoz liwic  uczestni-
czenie w niedzielnej Mszy s w.  

Wszystkich Parafian zapraszam na Mszę św. w przyszłą niedzielę 25 czerw-
ca o godz. 1100 w intencji Sio str Słuz ebniczek posługujących w naszej wspo lnocie. 
Podziękujemy Panu Bogu i siostrom za kaz de dobro, kto rego dos wiadczyła nasza 
wspo lnota dzięki posłudze sio str w naszej parafii. 

W tym roku mija 40 lat od powstania Ruchu Światło Życie w naszej parafii. 
Pojawiła się idea zorganizowania jubileuszu w sobotę 16. wrzes nia br. Wszystkich 
byłych i obecnych członko w Ruchu S wiatło-Z ycie prosimy o zadeklarowanie chęci 
udziału w jubileuszu i w przygotowaniach do niego.  W kancelarii parafialnej moz -
na ofiarowac  intencje dla księz y, kto re zostaną odprawione przez nich podczas let-
nich urlopo w. Parafia zamierza zorganizować jednodniową pielgrzymkę do 
Turzy Śląskiej, Pszowa i Rud Raciborskich. Termin sobota 29 lipca, koszt ok 
20 zł. Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii. Za tydzień po Mszach św. 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół KUL będą mieli okazję uis cic  swoje składki. 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Kolekta przyszłej 
niedzieli przeznaczona będzie na pokrycie biez ących rachunko w naszej parafii, za 
gaz, za prąd, za wodę. W przyszłą niedzielę po Mszach będzie moz na wesprzec  reko-
lekcje dla oso b  niepełnosprawnych, kto re co roku organizuje p. Teresa Janysek. Bo g 
Zapłac  za kaz dy dar.  

Głos świętego Antoniego 
11.06. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 9,36-10,8) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XI Niedziela Zwykła - Odpust parafialny  

   Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, 

jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wpraw-

dzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotni-

ków na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i 

udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszyst-

kie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy 

Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i 

brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, 

i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to 

Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i 

nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, któ-

re poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebie-

skie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowa-

tych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Oto Słowo 

Pańskie. 

Święty Antoni - nasz patron 

    Kiedy brat Antoni usłyszał o męczeńskiej śmierci pięciu franciszkańskich misjonarzy 

zamordowanych w  Maroku, zapragnął sam zostać misjonarzem wśród niechrześcijan 

i udał się na misje właśnie do Maroka. Powodowała nim gorliwość, a  nie chęć sławy, 

bo gdy Pan udaremnił jego plany przez chorobę, przyjął ją pokornie, zdając się na wolę 

Bożą. Wiosną 1221 roku statek, którym miał powrócić do Portugalii, na skutek niepo-

myślnych wiatrów przybił do brzegów Sycylii. Jego pragnienie głoszenia Dobrej Nowi-

ny spełniło się inaczej, niż zaplanował, ale Bóg na nie odpowiedział. Poprowadził go 

drogami Włoch i  Francji i  obdarzył swym Duchem Świętym. Antoni został wędrow-

nym kaznodzieją i z wielką mocą głosił kazania, wzywając grzeszników do nawrócenia, 

tak że wielu przyprowadził do Boga i zachęcił do pokuty, ciesząc się już za życia sławą 

i  poważaniem u ludzi różnych stanów   bogatych i biednych, wykształconych i  pro-

staczków. Nie tylko gromadził wokół siebie tysiące słuchaczy, doprowadzając ich do 

poprawy życia, ale także zdecydowanie zwalczał lichwę, więzienie dłużników i wyzysk 

biednych. Miał bardzo dobrą pamięć i  jako uczeń św. Augustyna zdobył solidne wy-

kształcenie, nieustannie też zgłębiał mądrość Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Dlate-

go na głoszenie słowa Bożego wysyłano go tam, gdzie szerzyła się herezja katarów. 

Kiedy Antoni przebywał w Rzymie, papież Grzegorz IX zaprosił go 

z okolicznościowym kazaniem, które wywarło na papieżu tak silne wrażenie, że nazwał 

Świętego  Arką Testamentu .  



XI Niedziela Zwykła - Odpust parafialny -   18 czerwca 2017. 

700 
Do Opatrzności Bożej w intencji córki Barbary Jamroz i jej rodziny, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej.  

900 Za † syna Jarosława Sołtysa oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.  

1100 
Do Op. Bożej w int. Ireny i Edwarda Morhardt z okazji 50. rocznicy ślubu, z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,  zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. 

Antoniego dla jubilatów i całej rodziny.                                                  TE DEUM  

1230 W INTENCJI PARAFIAN – SUMA ODPUSTOWA.  

1700 
Za †† rodziców Irenę i Zenona Pietrzykowskich oraz bratową Irenę Witala - Pietrzykow-

ską.  

Poniedziałek 19 czerwca 2017. 

700 Za † Wojciecha Wyderkę od koleżanek i kolegów z Instytutu Nauki o Materiałach.  

800 Za †† Małgorzatę i Eugeniusza Krawczyków.  

1800 Za †† rodziców Antoniego i Wandę oraz Zofię i Leonarda, siostry Stanisławę i Zdzisła-

wę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.  

Wtorek  20 czerwca 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za  †† rodziców Joannę i 

Pawła Królów, braci Antoniego i Józefa, siostry Joannę, Jadwigę i Marię oraz dziadków, 

lekarzy i kapłanów.  

800 Za †† szwagra Ryszarda Szatona w 13. r. śmierci oraz Bernarda i Annę Kubiców, żonę 

Urszulę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

1100 Pogrzeb śp. Ryszarda Pawlika.  

1800 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Obrochta i Pawleta oraz †† z rodziny. 

2. O łaskę zdrowia dla ciężko chorego brata Jacka oraz za † mamę Stanisławę Cepa. 

3.  Za †  Dawida Nawrota – int. ofiarowana od rodziny żony zmarłego.  

Środa 21 czerwca 2017.  

700 Za  Parafian.  

800 Za † męża Marka Krawczyka.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań; 

- Za †† Karin Kowalską oraz lokatorów z ul. Gałeczki 7. 

- Za †† rodziców Danutę i Henryka Krakowiaków w 1. rocznicę śmierci. 

- Za †† rodziców Klarę i Reinholda Zygmunt w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

- Za † Helenę Gąsiorek w 30. dzień po śmierci. 

- Za † Piotra Gorola od lokatorów z ul. Młodzieżowej 37.  

Czwartek 22 czerwca 2017. 

700 Za †† Agnieszkę i Alicję Mierzewskie.  

800 Za † Helenę Gąsiorek - od lokatorów z ul. Krzywej 31.  

1700 Msza św na zakończenie roku szkolnego w intencji uczniów szkół podstawowych.  

1800 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.  

Ciąg dalszy ogłoszeń parafialnych: 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość Niedzielny, są 

Misyjne Drogi; jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa. 

Zapraszam Was wszystkich do wzięcia udziału w wyborach do Rady Parafialnej. Skreślamy 

dwóch kandydatów i głos wrzucamy do urny. 

 

                                                                                                            Szczęść Boże! 

Piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 23 czerwca 2017. 

700 

1. Do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej Nieust. Pomocy i św. Patronów w int. Józefa 

Potkowy z ok. urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Bo-

że błog., dary Ducha Św., zdrowie dla solenizanta i całej rodziny. 

2. W int. Arcybractw Najświętszego Serca Pana Jezusa z ok. ich Patronalnego Święta i 

80 lat istnienia w naszej parafii.  

800 Msz św. na zakończenie roku szkolnego w int. społeczności Gimnazjum nr. 10.  

1800 Za †† mamę Urszulę w 3. rocznicę śmierci i jej rodziców.  

Sobota 24 czerwca 2017. 

700 Za † Wojciecha Wyderkę od koleżanek i kolegów z Instytutu Nauki o Materiałach.  

800 Do Op. Bożej w int. Zofii i Lecha Pianków z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. An-

toniego dla jubilatów i całej rodziny.                                                      TE DEUM  

1800 Do Op. Bożej w int. Mateusza Rabiegi z okazji 30. rocznicy urodzin, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego 

na dalsze lata życia.  

XII Niedziela Zwykła - 25 czerwca 2017. 

700 Za †† córkę Halinę Glowania – Korzuchowski w 2. r. śmierci oraz rodziców i braci Ju-

rochnik, Juraszczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.  

900 Do Op. Bożej w int. Klaudii i Dawida Duchów z okazji 1. rocznicy ślubu, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,  opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego.  

1100 1. Z ok. 45 rocz. zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, z prośbą o Boże 

błog., zdrowie na dalsze lata wspólnego życia dla Gabrieli i Stanisława Gałczyńskich . 

TE DEUM 
2. Dziękczynna w intencji Sióstr Służebniczek.  

1230 CHRZTY: Hanna Witulska, Pola Prokop, Małgorzata Świercz.     ROCZKI: Leon Mo-

skal, Zofia Habrajska.  

1700 Za †† z rodziny Kopieczny, Grzebieniak i Sokal.  


