
Ogłoszenia Parafialne 21.07.2019 r. 

Dziś wyjątkowo nie będzie niedzielnych nieszporów. 
 

Czcicieli św. Rity zapraszamy jutro na Mszę św. o godz. 1800 i na 
nabożeństwo ku jej czci po  Wyjątkowo nie będzie dziś nieszporów 
niedzielnych o 1630.  

 

W piątek 26 lipca swoje urodziny przeżywa nasz wikariusz ks. 
Henryk, Pamiętajmy tego dnia o Nim w naszych modlitwach. Msza 
dziękczynna w intencji ks. Henryka w tym roku w związku z jego 
nominacją na administratora w Gostyni zostanie odprawiona we 
wrześ ni. Termin zośtanie podany w niedalekiej przyśzłoś ci. 

 

25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa patrona 
kierowco w, dlatego w przyśzłą niedzielę po Mśzach ś w będzie udzielane 
błogośławien śtwo kierowcom i przyprowadzonym pojazdom.  

 

Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 18 
śierpnia. Z naśzej wśpo lnoty wyruśzymy jak zawśze pieśzo, a dla 
parafianek, kto rym śiły i wiek juz  na to nie pozwalają zorganizujemy 
przejazd autokarem. Zaintereśowane ośoby prośimy o zapiśywanie śię 
w kancelarii. Kośzt – 10 zł. 

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za 
tydzien  kolekta przeznaczona będzie na biez ące potrzeby naśzego koś cioła.  

 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wśzyśtkim Bóg udziela 
śwego błogośławien śtwa. 

MODLITWA KIEROWCY 

Boże, 
daj mi pewną rękę i bystre oko, 
abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. 

Nie pozwól Dawco życia, 
bym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa, 
a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. 

Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. 
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata 
i radości Twojej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen 

Głos świętego Antoniego 
21.07.2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Mk 6,30-34)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy 
u nóg Pana, słuchała Jego słowa.  
 Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, 
rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».  
 A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o 
wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, któ-
rej nie będzie pozbawiona».  Oto Słowo Pańskie. 

W tym tygodniu: 

 

- wtorek  święto św. Brygidy, patronki Europy;   
- środa -   wspom. Św. Kingi; 
- czwartek   święto św. Jakuba, Apostoła; 
- czwartek    wspom. dow. św. Krzysztofa;  
- piątek -  wspom. św. Joachima i Anny, rodziców NMP; 

Poniedziałek 22 dzień lipca  
godz. 1800.   

 
 Pozdrawiam cię święta Rito, 
napełniona miłością i pokojem, przykładzie 
każdej wszelkiej cnoty, wierna uczennico 
Chrystusa.  

 Pomóż nam, patronko rodziny 
i przebaczenia, uwierzyć, że dla Boga 
wszystko jest możliwe i wspomagaj nas w 
każdej potrzebie. Amen.  



  NIEDZIELA 21 lipca 2019. 
700

 Za parafian. 

900
 Za †† Leona i Marię Bukatowiczów oraz †† z rodzin Bukatowicz i Jarosz. 

1100
 Z okazji kolejnej rocznicy urodzin Marii Mitręgi. 

1230
 Z okazji 80. urodzin Mirosławy Knapik jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki i całej rodziny. TE DEUM 

1500
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę św. Antoniego w 

intencji ks. Proboszcza Krystiana Kukowki z okazji 25 rocznicy przyjęciu 
święceń kapłańskich oraz 50 rocznicy urodzin. 

1700
 W intencji Mateusza Leśniaka z okazji 40. urodzin jako podziękowanie za 

dar życia z prośbą o łaskę wiary, zdrowie, dary Ducha Św., 
błogosławieństwo na każdy dzień dalszego życia dla solenizanta i jego 
rodziny. 

Poniedziałek  22 lipca 2019. 
700

 Za † mamę Natalię Szyszkę na pamiątkę urodzin. 

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

Wtorek 23 lipca 2019. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800
 Za † Piotra Olkisa w 20 r. śmierci, †† rodziców z obu stron, szwagra Jana, 

żonę Annę oraz Mieczysława Jasińskiego. 

Środa 24 lipca 2019. 
700

 Za † Bogusława Kałwaka w 1. rocznicę śmierci. 

1800
 Msza św. Zbiorowa:  

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
pomyślny przebieg operacji oka i uratowanie wzroku dla córki Elwiry, 
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny; 
- Za † Piotra Gołąbka o dar życia wiecznego,  †† rodziców i brata Henryka; 
- W intencji mamy Ireny w 55. rocznicę urodzin oraz  mamy Zosi w kolejną 
rocznicę urodzin. 

Czwartek 25 lipca 2019. 
700

 Za parafian. 

1700
 Za † Ryszarda Ducha. 

Piątek 26 lipca 2019. 
700

 Za † Georga Kozubka. 

1800
 Za † Mariannę Jasińską - od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

Sobota 27 lipca 2019. 
700

 Za † syna Damiana Sobczaka, jego † mamę Renatę. 

1400
 Ślub; Karolina Chmielewska - Oskar Wernike 

1800
 Za † ojca Józefa w kolejną rocznicę śmierci oraz †† pokrewieństwo z obu 

stron. 

 Imię Krzysztof wywodzi się z języka 
greckiego i oznacza tyle, co " niosący Chrystusa" . 
Św. Krzysztof pochodził z Malej Azji, z prowincji 
rzymskiej Licji, i tam poniósł śmierć męczeńska za 
panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku.  Z powodu 
braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie 
można  przytoczyć Złotą Legendę bł. Jakuba z 
Varazze.  Według niej pierwotne imię św. Krzysztofa 
miało brzmieć Reprobus (Odrażajacy), gdyż miał mieć 
głowę podobna do głowy psa. Za to wyróżniał się 
niezwykłą silą. Postanowił przeto oddać się na służbę 
najpotężniejszemu na ziemi panu.  Służył wiec 
najpierw królowi swojej krainy. Kiedyś przekonał się, 
że król ten bardzo boi się szatana. Wtedy zaczął służyć 
szatanowi. Pewnego dnia przekonał się jednak, ze 
szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim 
ciekawość, kim jest ów Chrystus, którego boi się 

szatan. W taki to sposób opuścił służbę u szatana i poszedł w służbę do Chrystusa. 
Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął Chrzest św.  
 Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił 
zamieszkać nad rzeką Jordan, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na 
swoich potężnych barkach pielgrzymów idących ze Wschodu do Ziemi Świętej. 
Pewnej nocy usłyszał głos dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. 
Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż 
zdawało mu się, ze zapadnie się w ziemie. Zawołał: "Kto jesteś, dziecię?". 
Otrzymał odpowiedz: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz 
cały świat". Miał mu wtedy Pan Jezus zapowiedzieć rychłą śmierć męczeńską.  Pan 
Jezus, po przyjęciu przez Krzysztofa Chrztu św., miał mu przywrócić wygląd 
ludzki.   Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla wielkiej 
liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa.  Tradycja nadała Reprobusowi tytuł 
"Krzysztofa" czyli "nosiciela Chrystusa" (Christoforos). Św. Krzysztof jest 
czczony jako patron podróżnych, pielgrzymów, przewodników, flisaków, 
marynarzy i kierowców.  

NIEDZIELA 28 lipca 2019. 
700

 Za †† Tadeusza, Genowefę, Tadeusza Ciułów oraz Józefa i Eleonorę 
Górków. 

900
 Za † Martę Sidowską w 30. dzień po śmierci. 

1100
 Za †† rodziców Rafanowicz, Koller, oraz †† z rodzin Marszałków i 

Lisoniów. 

1230
 CHRZTY: Barbara Skupin, Tymoteusz Komander, Borys Langhammer 

1700
 W intencji Ingi Kaczmarczyk z okazji 85 urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego. TE DEUM 


