
Ogłoszenia Parafialne 25.06.2017r. 

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyty odpust i Festyn u 
Antonika. Dziękujemy Chó rówi Seraf, słuz bie liturgicznej i kós cielnej, panu órgani-
s cie za przygótówanie recitalu órganówegó, Bożym Nutkom i wszystkim któ rzy pó-
magali pódczas festynu. Dziękujemy za liczny w nim udział. Składamy serdeczne 
pódziękówania wszystkim darczyn cóm i dóbródziejóm naszegó s więtówania i na-
szej parafii.  Tydzień temu odbyły się wybory do rady parafialnej. Gratulujemy 
wybranym. 

NOWĄ RADĘ PARAFIALNĄ STANOWIĄ 24 OSOBY, SĄ TO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramenty we wtorek po Mszy św. wie-

czórnej, w czwartek ó 1530, w piątek ó 2000 dla zapracówanych i w sóbótę ód gódz. 
1700.  W czwartek przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
kólekta tegó dnia przeznaczóna jest na Stólicę Apóstólską.  Rozpoczęły się waka-
cje. Przypominamy, że w lipcu i w sierpniu, w tygodniu nie będzie Mszy  św. 
o godz. 800.  Chorych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 
15 lipca. Parafia organizuje jednodniową pielgrzymkę dó Turzy S ląskiej, Pszówa 
i Rud Racibórskich. Termin sóbóta 29 lipca, kószt 20 zł. Zainteresówanych zaprasza-
my dó kancelarii. 

I Synod diecezji katowickiej zaleca rodzicom wysyłającym dzieci na kólónie i 
óbózy letnie, by kierówali dó kierównictwa sfórmułówane na pis mie z ądanie, aby 
ich dziecióm umóz liwic  uczestniczenie w niedzielnej Mszy s w.  W kancelarii para-
fialnej móz na ófiarówac  intencje dla księz y, któ re zóstaną ódprawióne przez nich 
pódczas letnich urlópó w. Bóg Zapłać za złóz óne dzis  ófiary na parafię, kólekta przy-
szłej niedzieli przeznaczóna będzie na Wyz sze S ląskie Seminarium Duchówne w 
Katówicach. Wychódząc z kós cióła móz na dzis  wesprzec  rekólekcje dla ósó b niepeł-
nósprawnych. Bó g Zapłac  za kaz dy dar.  Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest 
Gość Niedzielny, Mały Gós c  Niedzielny – z dółączóną nówą płytą Arki Nóegó, są Mi-
syjne Drógi; jest takz e nasz biuletyn infórmacyjny Głos Św. Antoniego.  Na rozpoczę-
ty nowy tydzień niech nam wszystkim Bó g udziela swegó błógósławien stwa.  

Z urzędu Z wyboru Parafian Z nominacji  

proboszcza 

Ks. Krystian Kukowka Brygida Bógalecka Jolanta Dziadek 

Ks. Henryk Nowara Jó zef Bógalecki Celina Horak 

Ks. Bartłomiej Szymczak Tómasz Cebulski Mariusz Tracz 

Bolesław Dullek Jacek Delóch Andrzej Hoszcz 

Danuta Jasińska Jadwiga Dudzik Józef Potkowa 

Janusz Teda Izabela Jarón Beata Kułaga 

  Mónika Jelónek   

  Danuta Krzyz anówska   

  Wójciech Majerczyk   

  Krzysztóf Nawrat   

  Leókadia Lipianin   

  Rafał Z ydziak   

Głos świętego Antoniego 
25.06. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 10,26-33) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XII Niedziela Zwykła   

   Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem 

nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się 

nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a 

co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabi-

jają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało 

może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież 

żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet 

włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście waż-

niejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludź-

mi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie 

zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.  

Oto Słowo Pańskie. 

  Bóg potrzebuje świadectwa 

   Bóg potrzebuje takiego trudnego świadectwa. Zmaganie z otoczeniem, naci-

skiem opinii wymaga wielkiego bohaterstwa. Po ludzku sądząc w takich ukła-

dach nie ma wielkich szans na zwycięstwo. Środowisko nie znosi tych, którzy 

nie chcą się mu podporządkować. Jeśli nie zmusi ich do posłuszeństwa, to ich 

zniszczy. Czyni to zaś na zasadzie manifestacji siły. Zło niszcząc dobro, jest 

przekonane o swej wyższości. Dobro rzadko sięga po siłę, by dochodzić swego. 

Błąd w myśleniu wielu polega na tym, że siłę ocenią wyżej niż dobroć. Każdy 

przejaw rezygnacji z użycia siły traktują jako dowód słabości. W takim podej-

ściu konfrontacja przemocy z dobrocią kończy się klęską tej ostatniej. Tak też 

było w życiu Jeremiasza, który ostatecznie po latach prześladowań ze strony 

rodaków został przez nich uprowadzony do Egiptu i tam zamordowany. Po 

ludzku sądząc, dobroć jego serca i wierność prawdzie nie tylko mu się nie opła-

ciła, lecz sprowadziła nań nieszczęścia. Spotkanie z Jeremiaszem może pomóc 

w zrozumieniu trudnego losu każdego człowieka, który decyduje się na wędro-

wanie przez życie drogą ewangelicznych wymagań. Ono też pozwala odkryć 

prawdę, iż ktokolwiek chce żyć zgodnie z prawem Bożym, zawsze ma wrogów, 

musi się z nimi liczyć, a Pan Jezus pragnie, by nadto umiał ich kochać.  



XII Niedziela Zwykła - 25 czerwca 2017. 

700 
Za †† córkę Halinę Glowania – Korzuchowski w 2. rocznicę śmierci oraz rodziców i 

braci Jurochnik, Juraszczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.  

900 
Do Opatrzności Bożej w intencji Klaudii i Dawida Duch z okazji 1. rocznicy ślubu, z 

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

kę 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 Moskal, Zofia Habrajska, Julia Kociołek.  

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

Poniedziałek 26 czerwca 2017. 

700 Za †† rodziców Marię i Jana Pyków, rodzeństwo Jana, Małgorzatę i Leona oraz męża 

Stanisława i dusze w czyśćcu cierpiące.  
800 Za †† rodziców Kozubek.  

1800 Za †† Annę i Antoniego oraz †† z rodziny.  

Wtorek  27 czerwca 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Holgera Schön.  

800 Za † męża Kazimierza Baran na pamiątkę urodzin oraz †† z rodziny.  

1800 1. Do Opatrzności Bożej w int. Ewy Tabor z okazji 65. rocznicy urodzin, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla soleni-

zantki i całej rodziny.                                                                         TE DEUM 

2. Za †† mamę Stefanię Mikulską jako pamiątka 100. rocznicy urodzin, teściową Marian-

nę Olszewską, męża Edmunda i †† z obu stron.  

Środa 28 czerwca 2017.  

700 Za † Antoniego Smolorza od lokatorów z ul. Różanej 4.  

800 Za †† Władysława Madeja w rocz. imienin i jego żonę Zofię oraz †† z rodziny Kubalów.  

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

dziękowań; - Do Op. Bożej w int. Anny i Tomasza Knapików z okazji 3. rocznicy ślubu, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny; 

- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodzin Żelazko, Łukasik, Jendrysczyk i Łysz-

czarz; - Za † Annę Ciekańską od lokatorów z ul. Młodzieżowej 23; 

- Za †† rodziców Łucję i Edwarda Skowronek oraz †† z rodziny: Gruca, Trochowskich i 

Słowików; - Za †† rodziców Małgorzatę i Jarosława Słup – Ostrawskich.  

Czwartek 29 czerwca 2017. 

700 Za †† rodziców Jadwigę i Wincentego Lendli.  

800 Za †† ciocię Marię Wieczorek w 1. rocznicę śmierci, żonę Urszulę, brata Jerzego i rodzi-

ców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
1700 1. W int. koleżanek szkolnych: Teresy, Marii, Renaty, Barbary, Danuty, Zofii, Urszuli, 

Ireny, Haliny, Ewy, Stefanii i Krystyny, które w tym roku obchodzą 70. r. urodzin, pro-

sząc o zdrowie i opiekę MB oraz o radość życia wiecznego dla †† koleżanek. TE DEUM 

2. Za †† męża Tadeusza Michalskiego, rodziców i †† z rodziny Bogdan, Wilk i Michal-

ski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Modlitwa wakacyjna:  

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym umiał 

dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się zachwy-

cać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. Panie, 

błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobre ten czas. Dzię-

kuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku środków 

lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie 

dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen.  

 

Modlitwa pielgrzyma 
 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi i rodzin-

nego domu,  Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego pielgrzymowania. 

Otaczaj opieką także i nas, swoje sługi,  bądź nam, Panie, w potrzebie pomocą, w dro-

dze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obrońcą,  abyśmy za Twoim przewod-

nictwem pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów.  Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Piątek - 30 czerwca 2017. 

700 Za †† Józefę i Bronisława Flisowskich.  

800 
Do Op. Bożej w intencji Kazimierza Bortlika, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego oraz o 

zdrowie dla Krystyny.  

1800 Za †† Alfonsa Horaka w 21. rocznicę śmierci oraz żonę Helenę.  

Sobota 1 lipca 2017. 

700 Za †† Irenę i Klemensa Myślinów.  

1800 Za †† Anielę Piec w 3. rocznicę śmierci, Gintra, Janusza i Jolantę.  

XIII Niedziela Zwykła - 2 lipca 2017. 

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

wspólnoty.  

900 Za †† braci Henryka i Stanisława Janików, bratanka Grzegorza, dziadków Siennickich i 

Janików oraz Adama Golasa.  

1100 Do Op. Bożej w int. Haliny Opielki z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 

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

solenizantki i całej rodziny.                                                          TE DEUM  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny Domagały z okazji 70. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za wszystkie lata życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opie-

kę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.                           TE DEUM  

1700 Za † Annę Ciekańską na pamiątkę urodzin.  


