
Ogłoszenia Parafialne 23.06.2019r. 

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyte parafial-
ny odpust i Procesję Bożego Ciała. Dziękujemy wszystkim zaangaz owa-
nym w jakiejkolwiek formie za ich pomoc. Dziękuję stawiającym ołtarze - 
Akcji Katolickiej, Odnowie w Duchu Ś w., Oazie i Śzafarzom. Do czwartku 
zapraszamy, w dawnej oktawie uroczystos ci Boz ego Ciała, na naboz en stwa 
czerwcowe połączone z procesjami teoforycznymi woko ł kos cioła o godz. 
1830.    

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego. 
W środę o 15 spotkanie emerytów na probostwie.  
W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego. 
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 

po Mszy  s w. o godz. 700 odprawimy naboz en stwo z przebłaganiem i dzięk-
czynieniem oraz z Aktem Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu 
Serca Pana Jezusa. Nie obowiązuje nas tego dnia wstrzemięz liwos c  od je-
dzenia potrwa mięsnych. Śwoje s więto przez ywa tego dnia Arcybractwo  
Najs więtszego Śerca Pana Jezusa, Msza s w. w intencji członko w o godz. 700.  

W sobotę przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
kolekta tego dnia przeznaczona jest na Śtolicę Apostolską.  

I Synod diecezji katowickiej zaleca rodzicom wysyłającym dzieci na 
kolonie  i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na pi-
s mie z ądanie, aby ich dzieciom umoz liwic  uczestniczenie w niedzielnej 
Mszy s w.  

Rozpoczęły się wakacje. W kancelarii parafialnej moz na ofiarowac  
intencje dla księz y, kto re zostaną odprawione przez nich podczas letnich 
urlopo w. Stały konfesjonał w kościele św. Jadwigi okresie wakacji od 
21.06. od poniedziałku do piątku tylko w godzinach popołudniowych 
od 1530 do 1800. Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzi-
my w sobotę 6 lipca. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia: Ruszmy na Rynek w Chorzo-
wie! Uroczyste otwarcie juz  28 czerwca. Ostatni weekend czerwca w Cho-
rzowie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. To włas nie wtedy do uz ytku 
mieszkan co w zostanie oddany Nowy Rynek. Na otwarcie przygotowano 
wiele atrakcji: koncerty, pokazy, spotkania ze znanymi youtuberami 
i legendami chorzowskiego sportu. Śzczego ły na afiszach. 

Bóg Zapłać za złoz one dzis  ofiary na Wydział Teologiczny, kolekta przy-
szłej niedzieli przeznaczona będzie na biez ące potrzeby parafii. Bo g Zapłac  
za kaz dy dar. Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, 
nowy numer Małego Gos cia, są Misyjne Drogi; jest takz e nasz biuletyn in-
formacyjny Głos Św. Antoniego.  Na rozpoczęty nowy tydzień, na rozpo-
czynający się czas wakacji i urlopów, niech nam wszystkim Bo g udziela 
swego błogosławien stwa.                  

                                                                                                        Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
23.06. 2019 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 pro-

roków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr 

odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał 

ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wy-

cierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Pi-

śmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do 

wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swo-

je życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Oto 

Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 
   Gdyby nas, współczesnych chrześcijan, Jezus zapytał za kogo Go uważamy, 

to zapewne bez wahania odpowiedzielibyśmy, że za Mesjasza Bożego. Nau-

czyliśmy się przecież tego na lekcjach religii. Ale czy faktycznie jest On dla 

nas Mesjaszem, to znaczy namaszczonym przez Ojca Synem Bożym, który 

przyszedł nas zbawić? Gdyby Jezus był dla nas naprawdę Mesjaszem, byliby-

śmy Mu posłuszni i oddani bez reszty. A przecież z tym różnie bywa. Należa-

łoby więc raczej powiedzieć, że wiemy kim Jezus jest, ale tak do końca tego 

nie uznajemy.  

   Kiedy Jezus pyta się nas, za kogo Go uważamy, to nie pyta o naszą wiedzę, 

ale o nasz stosunek do Niego. Bardzo wiele w naszym życiu zależy od tego, 

czy uznaliśmy, a nie tylko nauczyliśmy się na religii, że On jest Mesjaszem.  

ŚW. FAUSTYNA ODDAJE SIĘ SERCU PANA JEZUSA 

   Jezu mój, kieruj umysłem moim, weź w zupełne posiadanie moja cała istotę, 

zamknij mnie w głębi Serca Swego i chroń od naści wroga. W Tobie jedyna 

moja nadzieja. Mów przez usta moje, kiedy będę z możnymi i uczonymi, ja nę-

dza największa, aby poznali, iż sprawa ta Twoją jest i od ciebie pochodzi. (Dz 

76) 



 XII Niedziela Zwykła -  23 czerwca 2019. 

700 Za †† Stanisława, Mariana, Julię, Tadeusza, Helenę, Mariana i Teresę Gęgotków. 

900 Za †† ojców: Pawła i Józefa z okazji Dnia Ojca. 

1100 

1. Z okazji 23. urodzin Mateusza Koja jako podziękowanie za dar życia z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego. 
2. Do Bożej Opatrzności w intencji Artura Stawickiego z okazji 1. rocznicy Chrztu Świę-

tego,  jego rodziców oraz dziadka Czesława Kabałę z okazji 60. rocznicy urodzin. 

1230 
W intencji Anny Lemańskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski, Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

1700 
1. Za †† Bogusława i Waldemara Kaczyńskich, Jana i Józefa Nabiałek, Marię i Wacława 

Kazimierczaków oraz Ryszarda Michalika. 
2. Za † Feliksa Sprota w 25. rocznicę śmierci. 

Poniedziałek  24 czerwca 2019. 

700 Za † Urszulę Sikorę w 5. rocznicę śmierci. 

800 Za † Gertrudę Kozubka. 

1800 Za † wuja Andrzeja Freya z Przemyśla. 

Wtorek 25 czerwca 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 Za †† Józefę i Bronisława Flisowskich. 

1800 
1. Za † córkę Halinę Korzuchowski-Glowanię w 4. rocznicę śmierci. 
2. Za † Edwarda Gronaua w 1. rocznicę śmierci, †† z rodzin Breutmann, Rogocz, Gronau 

oraz † Krystynę Rybarczyk. 

Środa 26 czerwca 2019. 
700 Za †† z rodzin Kopieczny, Grzebieniak i Sokal. 

800 Za † Georga Kozubka. 

1800 

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

dziękowań; - Z okazji urodzin Józefa Bogaleckiego o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i św. Antoniego. - Za † męża Marcelego Witocza. - Za †† teściów: Elżbietę i 

Oskara Piątek. - Za †† rodziców: Łucję i Edwarda Skowronków oraz †† z rodzin: Skow-

ronek, Gruca, Trochowski, Szuba i Hucz. - Za †† Janinę i Piotra Bachniuków,  Marię i 

pokrewieństwo z rodziny Bachniuk i Wilk. 

Czwartek 27  czerwca 2010. 
700 W intencji Sabiny Nowak z okazji urodzin. 

800 
Za tatę Antoniego oraz mamę Stefanię, córkę Ilonę, krewnych z rodzin: Świerczyna, 

Wilk, Misiak, Brodziak. 

1700 
1. Za †† Stanisławę Cepę w kolejną rocznicę śmierci. 
2. W 2. rocznicę śmierci Anny Górak i kolejne rocznice śmierci Grzegorza, Wiktorii, 

Antoniego Górak, Genowefę i Jana Latkowskich. 

Piątek 28 czerwca 2019. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny 

wspólnoty. 

800 
Za †† ciotkę Marię Wieczorek w 3. rocznicę śmierci, żonę Urszulę, brata Jerzego, rodzi-

ców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 W kolejną rocznicę śmierci Alfonsa Horaka, żonę Helenę, rodziców z obu stron. 

ŚW. FAUSTYNA WIDZI ŻYWEGO PANA JEZUSA,  

A Z JEGO SERCA WYCHODZIŁY DWA PROMIENIE  (Wilno, 26.X.1934) 

 

   W piątek, kiedy szłam z wychowankami z ogrodu na kolację, było to dziesięć minut 

przed szóstą godziną, ujrzałam Pana Jezusa nad naszą kaplicą, w takiej postaci, jako Go 

widziałam pierwszy raz. Takim, jak jest namalowany na tym obrazie. Te dwa promie-

nie, które wychodziły z Serca Jezusowego, okrywały nasza kaplicę i infirmerię, a potem 

cale miasto i rozeszły się na świat cały. Trwało to może do czterech minut i znikło. Jed-

na z dzieci, która szła razem ze mną trochę za innymi, widziała także te promienie, ale 

nie widziała Jezusa i nie widziała skąd te promienie wychodzą. Przejęła się bardzo i 

opowiedziała innym dziewczynkom. Dziewczynki zaczęły się z nie śmiać, że jej się cos 

przywidziało, a może było światło z aeroplanu, ale ona usilnie obstawała przy swoim 

zdaniu i mówiła, że jeszcze nigdy takich promieni w życiu swoim nie widziała. Kiedy 

jej jeszcze zarzucały dziewczynki, że to może reflektor, ona jednak odpowiedziała, że 

zna światło reflektora. Takich promieni nigdy nie widziała. Dziewczynka ta po kolacji 

zwróciła się do mnie i powiedziała mi, że tak ja te promienie przejęły, ze nie może so-

bie miejsca znaleźć. Wciąż bym o tym mówiła, a jednak Pana Jezusa nie widziała. I 

wciąż mi przypominała o tych promieniach, przez co wprowadziła moją osobę w pewną 

trudność, ponieważ nie mogłam jej powiedzieć, że widziałam Pana Jezusa. Modliłam 

się za tę duszyczkę, aby jej Pan udzielił łask, których tak bardzo potrzebowała. Rozra-

dowało mi się serce, że Jezus Sam daje się poznać w dziele Swoim. Chociaż miałam z 

tego powodu wielkie przykrości, jednak wszystko dla Jezusa znieść można. (Dz 87)  

  Sobota 29 czerwca 2019.     Uroczystość Św. Apostołów  Piotra i Pawła 
700 Za †† rodziców Jadwigę i Wincentego Lendlów. 

800 Jako podziękowanie za zdrowie Kazimierza i Krystyny Bortlików. 

1300 Ślub Pytlik Krzysztof – Ridel Agnieszka. 

1800 
W intencji Zofii i Piotra Fojcików z okazji 25. rocznicy ślubu, jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Rity 

i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny. 

 XIII Niedziela Zwykła 30 czerwca 2019. 

700 Za † Ryszarda Ducha w 30 dzień po śmierci. 

900 
Za wnuka Michała Pawletę o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dostanie się do upragnio-

nego Technikum oraz o błog. dla rodzin Pawleta i Obrochtów - od babci Lucyny. 

1100 Z okazji 1. rocznicy urodzin Dorotki Knapik i z okazji 5 rocznicy ślubu Tomasza i Anny. 

1230 
CHRZTY: Borys Góraczyński, Marta Chmiel, Rozalia Połczyńska 
ROCZKI: Emilia Cebulska, Wiktoria Michalak, Nikodem Michalak, Aleksandra Pasek. 

1700 Za †† męża Tadeusza Michalskiego, rodziców, †† z rodzin: Wilk, Bogdan i Michalski. 

Jezu cichy i pokornego serca. 

Uczyń serca nasze według Serca Twego. 


