
Ogłoszenia Parafialne 23.07.2017r. 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne o 1630.  
W środę 26 lipca swoje urodziny przeżywa nasz wikariusz ks. 

Henryk, Msza s w. w jego intencji zostanie odprawiona we wtorek o 
godz. 1800, serdecznie zapraszamy. 

25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa patrona kie-
rowco w, dlatego w przyszłą niedzielę po Mszach s w będzie udzielane 
błogosławien stwo kierowcom i przyprowadzonym pojazdom.  

Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 20 sierpnia. 
Z naszej wspo lnoty wyruszymy jak zawsze pieszo, a dla parafianek, 
kto rym siły i wiek juz  na to nie pozwalają zorganizujemy przejazd au-
tokarem. Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się 
w kancelarii. Koszt – 10 zł. 

Można również zapisywać się na 41. pieszą pielgrzymkę do Czę-

stochowy, która odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt 120 zł. 

W sobotę o godz. 815 sprzed kościoła wyruszy autokarowa 
pielgrzymka do Turzy Śląskiej, Pszowa i Rud Raciborskich.  

Bóg Zapłać za złoz one dzis  ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  
kolekta przeznaczona będzie na remonty w naszej s wiątyni. Dziękuje-
my za kaz dą ofiarę składaną w kos ciele, czy tez  bezpos rednio wpłaca-
ną na parafialne konto.   

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

Rok temu przeżywaliśmy ŚDM, w naszej parafii gościło 51 
młodych francuzów.  

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

                                                                                  Szczęść Boże! 

   Modlitwa kierowcy 

   O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozosta-

wił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, 

spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zacho-

waj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nie-

szczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i 

umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. 

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, 

mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.  

Głos świętego Antoniego 
23.07. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 13,24-43) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVI Niedziela Zwykła   

   Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest 

do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, 

przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy 

zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospoda-

rza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? 

Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek 

to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on 

im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierz-

cie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie 

do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie po-

dobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono 

najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych 

jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na 

jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne 

jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się 

wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a 

bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otwo-

rzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i 

prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, któ-

ry sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem 

są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który 

posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn 

Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgor-

szenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalo-

ny; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak 

słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!  Oto Słowo Pań-

skie. 

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,  

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.  



XVI Niedziela Zwykła - 23 lipca 2017. 

700 
Intencja dziękczynna za wysłuchaną modlitwę przez wstawiennictwo św. Rity za pozy-

tywny wynik egzaminu przyjaciółki Gabrieli.  

900 Za †† męża Piotra Olkisa w kolejną rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron.  

1100 
Do Opatrzności Bożej w intencji Lucyny i Karola Imiołczyków z okazji 10. rocznicy 

ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.  

1230 
Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty Pawlik z okazji 75. rocznicy urodzin, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB. 

Nieustającej Pomocy i św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny.     TE DEUM  

1700 
Za † Magdalenę Łazik od syna Andrzeja z żoną, wnuka z żoną oraz swatów Czesława i 

Heleny.  

Poniedziałek 24 lipca 2017. 

700 Za †† Patryka Wilka oraz członków Odnowy w Duchu Św.  

1800 Za †† Leona i Marię Bukatowiczów oraz †† z rodzin Bukatowicz i Jarosz.  

Wtorek  25 lipca 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † matkę chrzestną 

Marię Sorge.  

1800 Za †† Józefa Wojcieszaka w kolejną rocznicę śmierci oraz pokrewieństwo z obu stron.  

Środa 26 lipca 2017.  

700 Za Parafian.  

1800 W intencji ks. Henryka Nowary z ok urodzin.  

Czwartek 27 lipca 2017. 

700 Za Parafian.  

1700 Za †† Martę i Franciszka Białek oraz rodziców z obu stron.  

Piątek 28 lipca 2017. 

700 Za † Annę Górak – intencja od sąsiadki Zasadowej z Wodaczy.  

1800 Za †† Jadwigę Mały i jej męża Alberta.  

Sobota 29 lipca 2017. 

700 Za † Jana Rozworę – intencja od siostry Janiny.  

1330 Ślub rzymski: Natalia Nagel i Rafał Perski.  

1800 Za † Bernarda Kowalczyka w 3 r. śmierci oraz za †† z rodziny Kowalczyk i Spaleniak  

XVII Niedziela Zwykła - 30 lipca 2017. 

700 Za Parafian.  

900 Za † Wojciecha Wyderkę – intencja od pracowników firmy ochroniarskiej ERA oraz 

Szkoły Zarządzania w Chorzowie.    

1100 Do Opatrzności Bożej w int. Dariusza i Joanny Holeczków z okazji 25. rocznicy ślubu, 

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

Bożej oraz o umocnienie w wierze dla jubilatów i ich rodzin.               TE DEUM  

1230 CHRZTY: Emilia Dworniczak, Paweł Bubula;                  ROCZKI: Mikołaj Michalik,  

1700 Za † Rafała Malchera.  

Wspomnienie św. Krzysztofa - 25 lipca 
 

   Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "niosący Chrystu-

sa". O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale 

prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z 

Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za pano-

wania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli 

szczególnych patronów.  

    Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony 

w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci Męczennika 

bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie Święty odbierał szczegól-

ną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także podana wzmianka, że w synodzie w Kon-

stantynopolu w 536 roku brał udział niejaki Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa, co rów-

nież potwierdza kult Męczennika. Papież św. Grzegorz I Wielki (+ 604) pisze, że w Ta-

orminie na Sycylii za jego czasów istniał klasztor pw. św. Krzysztofa.  

    Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze na pod-

stawie imienia "niosący Chrystusa" stworzyło popularną legendę o tym świętym. We-

dług niej pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), 

gdyż miał on mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postano-

wił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi 

swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego 

służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To 

wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc 

służbę u szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i 

przyjął chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił za-

mieszkać nad Jordanem, 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 - zdawało mu 

się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: 

"Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał 

mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał 

się natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa. Tradycja 

miała Reprobusowi nadać tytuł "Krzysztofa", czyli "nosiciela Chrystusa" (gr. Christofo-

ros). Pan Jezus po przyjęciu przez Krzysztofa chrztu miał mu przywrócić wygląd ludz-

ki.  

   Św. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz chrze-

ścijańskiej młodzieży, kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modniarek, ma-

rynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orę-

downik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej pamiątki poświę-

ca się wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne.  


