
Ogłoszenia Parafialne 19.06.2016r. 

Przeżywamy dziś w naszej parafii Uroczystość Odpustu ku czci św. 
Antoniego.  Naszym kaznodzieją jest ks. dr Andrzej Sacher wieloletni pra-
cownik Sądu Metropolitalnego w Katowicach. 

Serdecznie zapraszamy dzis  na piknik parafialny. Zaczynamy uroczy-
stymi nieszporami o godz. 1600, a potem w ogrodzie będzie czas na wspo lną 
zabawę, młodziez  oazowa będzie nas częstowała grillem i barem sałatko-
wym. Uzyskany w ten sposo b docho d wesprze rekolekcje wakacyjne dla 
młodziez y oraz wyjazd na S DM. Piknik zakon czymy RECITALEM ORGANO-
WYM o godz. 1930 w kos ciele. Zapraszamy do wspo lnego s więtowania 

Jutro o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.   
We wtorek o godz. 1330 siostry słuz ebniczki zapraszają do klasztoru na 

spotkanie emeryto w i rencisto w. 
We wtorek po Mszy św. wieczornej Odnowa w Duchu S w. zaprasza na 

modlitwę uwielbienia przed Najs więtszym Sakramentem.  
Środa to 22 dzień czerwca serdecznie zapraszam na Mszę św wie-

czorną o godz. 1800 oraz na nabożeństwo wszystkich czcicieli św. Rity. 
Prośby i podziękowania do św. Rity tymczasowo proszę wrzucać tam 
gdzie prośby do MB Nieustającej pomocy. Zostaną one odczytane pod-
czas środowego nabożeństwa. 

W tym tygodniu kończy się roku szkolny i katechetyczny. Zapraszam 
nauczycieli 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.  

W sobotę o godz. 630 sprzed kościoła wyruszy autokarowa piel-
grzymka parafialna do Legnicy i Krzeszowa. Zostało dosłownie kilka wol-
nych miejsc w trzeci autokarze. Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii 
parafialnej.  

W kancelarii parafialnej moz na ofiarowac  intencje dla księz y, kto re zo-
staną odprawione przez nich podczas letnich urlopo w. 

W kaplicy naszej świątyni można oglądać wystawę przypominającą 
nam sylwetkę chorzowskiego kapłana sługi Boz ego Jana Macha. 

Bóg Zapłać za złoz one dzis  ofiary na potrzeby naszej parafii. Kolekta 
przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny oraz na 
S wiatowe Dni Młodych. Bo g Zapłac  za kaz dy dar.  

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

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego 
błogosławien stwa. 

                                         Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
19.06. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 9,18-24) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XII Niedziela Zwykła  

    Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do 

nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana 

Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków 

zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowie-

dział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby 

nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: bę-

dzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie 

zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli 

kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto 

straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.  Oto Słowo Pańskie. 

Kim jest Jezus?     
   Kościół odpowiadając na pytania ludzi o osobę Jezusa wyjaśnia, że dał On 

początek religii Osoby a nie religię idei. Jej wyznawcy wierzą w Boga Osobę, 

który urodził się jako Żyd, przyszedł na świat z kobiety izraelskiej, aby wyzwo-

lić pogrążoną w grzechu ludzkość. Teologia chrześcijańska odpowiadając na 

pytanie, dlaczego w Jezusie Chrystusie Bóg przyszedł na ziemię, podaje dwa 

klasyczne wyjaśnienia: pierwsze tłumaczy, że Mesjasz przyszedł, by zbawić 

ludzkość, wybawić ją spod więzów grzechu i zła. Drugie z kolei podkreśla, że 

Jezus przyszedł na świat, by objawić ludzkości prawdziwe oblicze miłosiernego 

Ojca i by człowiek, uwikłany w sidła zła, mógł na nowo odnaleźć swoje czło-

wieczeństwo dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.  

   Wiara w Jezusa sprawia, że chrześcijanie głoszą światu przekazane przez Nie-

go Boże zaproszenie do udziału w radości komunii - zjednoczeniu, życiu z ży-

wym Bogiem. Znaczenie posłannictwa Jezusa tłumaczy imię oznajmione przez 

anioła w chwili zwiastowania Jego Matce Maryi. Oznacza ono "Bóg zbawia". 

Dopełnieniem tych objaśnień jest Jego drugie imię: "Chrystus" po grecku, a po 

hebrajsku "Mesjasz". Oba znaczą "namaszczony". Namaszczenie w imię Boga 

wyrażało konsekrowanie, poświęcanie przez Boga tych, którzy mieli spełniać 

Jego posłannictwo (królowie, kapłani, w niektórych przypadkach prorocy). W 

przypadku Jezusa imię to wyraża przekonanie (wiarę), że Jego posłannictwo 

związane jest z ogłoszeniem i zapoczątkowaniem czasów nastania na ziemi kró-

lestwa Bożego.  



NIEDZIELA - Uroczystość odpustowa 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 dzie-

ci: 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  

Poniedziałek 20 czerwca 2016. 

700 Za † Stanisława w rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin Łukawskich, Kobryń,  Cycaków 

i Dziurskich.  

800 Za †† szwagra Ryszarda Szatona w 12. rocznicę śmierci, szwagra Bernarda i Annę Kubi-

ców, żonę Urszulę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 Za † Urszulę Sikorę w 2. rocznicę śmierci.  

Wtorek  21 czerwca 2016. 

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

800 Za † Michała Kowalskiego od lokatorów z ul. Kopernika 8.    

1800 Za † Stanisławę Cepę w kolejną rocznicę śmierci.  

Środa 22 czerwca 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Zbigniewa Majętnego z okazji 80. rocznicy urodzin, z 

podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata oraz za †† z rodzin Majętny, Zubek i 

Kubiczek.                                                                                                TE DEUM.  

800 Za † ojca Pawła o radość życia wiecznego na pamiątkę urodzin.  

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

dziękowań; 

- Przez wstawiennictwo św. RITY w intencji Parafian zgromadzonych na Mszy św. i na 

nabożeństwie;  

- Do Opatrzności Bożej w intencji Iwony i Krzysztofa z okazji 20. rocznicy ślubu, 

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

opiekę Matki Najświętszej i św. Antoniego dla małżonków i dzieci.     TE DEUM; 

- W int. Marcela Korczyńskiego z okazji 1. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej na całe życie – od babć i dziadków, 

matki chrzestnej i najbliższej rodziny; 

- Za † Florentynę Kaczmarczyk o radość życia wiecznego; 

- Za † Herberta Opielkę; 

- Za † Jolantę Ronikier-Kosiec od chrześniaka z rodziną; 

- Za † Helenę Kloskę i za ††lokatorów z ul. Młodzieżowej 25; 

- Za †† rodziców Gertrudę i Józefa Bazanów.  

   „Mam walczyć z Jezusem, pracować z Jezusem, cierpieć z Jezusem; jed-

nym słowem - żyć i umierać z Jezusem.”  

                                                                                     (Dzienniczek, 207) 

Czwartek 23 czerwca 2016 

700 W intencji Józefa Potkowy z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzeb-

ne łaski, dary Ducha Świętego dla solenizanta i całej rodziny.  

800 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błog. dla całej rodziny.  

1700 1.  Do Opatrzności Bożej w int. Mateusza Koja z ok 20. Rocz. urodzin, z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  dary Ducha Św, 

opiekę Matki Bożej i św. Antoniego na dalsze lata życia. 

2. Za † Zofię Poniewierską od lokatorów z ul. Astrów 12. 

3. W intencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z ok. zakończenie roku szkolne-

go i katechetycznego.  

Piątek 24 czerwca 2016 

700 W intencji Antoniego do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej, św. 

Antoniego i św. Rity, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bło-

gosławieństwo, zdrowie i wyjście z utrapień.  

800 1. Do Opatrzności Bożej w int. Gabrieli i Stanisława Gałczyńskich z okazji 44. rocznicy 

ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. zdrowie,  opiekę 

Matki Bożej i św. Antoniego na dalsze lata życia. 

2. W int. uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z ok. zakończenie roku szkol-

nego i katechetycznego.  

1800 1. Za † Rudolfa Cupok w 5 rocznicę śmierci i za ††z rodziny. 

2. Za † Jana Polok oraz za †† z rodziny Otto i Tosza.  

Sobota 25 czerwca 2016 

700 Za †† rodziców Łucję i Edwarda Skowronków.  

800 Za †† brata Henryka Pietrasik w 30 dzień po śmierci, jego żonę i syna oraz za 

††rodziców.  

1300 Ślub rzymski: Klaudia Wodniok i Dawid Duch.  

1800 Za † Halinę Glowania- Korzuchowską w 1. rocznicę śmierci.  

XIII NIEDZIELA  Zwykła - 26 czerwca 2016  

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Muchy z okazji 60. rocznicy urodzin, z podzięko-

waniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego dla solenizantki i rodziny.  

900 Za Parafian.  

1100  1. Do Opatrzności Bożej, MB Bolesnej i św. Antoniego w int. Jana Dudy o Boże błog., 

zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia oraz za † żonę Marię w 3 miesiącu zgonu, 

córkę Barbarę i †† z rodziny. 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Klaudii z ok. 18. rocznicy urodzin, z podziękowa-

niem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św., 

opiekę Matki Bożej i św. Antoniego na dalsze lata życia.  

1230 Chrzty: Dawid Dziuba, Jakub Pytlik, Amelia Rybak  Roczki: Filip Kuśmirek  

1700 Za †† Marię i Alfreda Kaczmarczyków oraz za †† z rodziny.  


