
Ogłoszenia Parafialne 26.06.2016r. 

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżyty odpust i 
piknik parafialny. Dziękujemy Chó rówi Seraf, órkiestrze dętej z byłej kópal-
ni Katówice, słuz bie liturgicznej i kós cielnej, panu órganis cie za recital órga-
nówy, Bożym Nutkom i wszystkim któ rzy pómagali pódczas pikniku. Przypó-
minamy, z e nasz FESTYN w tym róku órganizujemy w sóbótę 17 wrzes nia. 
Juz  dzis  prósimy naszych dóbróczyn có w ó ófiarówanie gadz etó w na nagródy 
dó lóterii.  

We wtorek o godz. 1330 sióstry słuz ebniczki zapraszają dó klasztóru na 
spótkanie emerytó w i rencistó w. 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramenty we wtorek po Mszy 
św. wieczórnej, w czwartek ó 1530, w piątek ó 2000 dla zapracówanych i w 
sóbótę ód gódz. 1700.  

W środę przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
kólekta tegó dnia przeznaczóna jest na Stólicę Apóstólską.  

W tym tygodniu przypadają I Czwartej, Piątek i I Sobota miesiąca, 
zachęcamy dó skórzystania z sakramenty pókuty i pójednania.  

W kancelarii parafialnej są do odbioru zdjęcia i filmy z I Komunii św. 
W piątek zapraszamy dó wspó lnegó ódmó wienia Kórónki dó Miłósier-

dzia Bóz egó ó gódz.  1730. 
Rozpoczęły się wakacje. W lipcu i w sierpniu, w tygodniu nie będzie 

Mszy  św. o godz. 800.   
I Synod diecezji katowickiej zaleca rodzicom wysyłającym dzieci na 

kólónie i óbózy letnie, by kierówali dó kierównictwa sfórmułówane na pi-
s mie z ądanie, aby ich dziecióm umóz liwic  uczestniczenie w niedzielnej Mszy 
s w.  

W kancelarii parafialnej móz na ófiarówac  intencje dla księz y, któ re zó-
staną ódprawióne przez nich pódczas letnich urlópó w. 

W kaplicy naszej świątyni można oglądać wystawę przypóminającą 
nam sylwetkę chórzówskiegó kapłana sługi Bóz egó Jana Macha. 

Bóg Zapłać za złóz óne dzis  ófiary na Wydział Teólógiczny i S DM. Kólekta 
przyszłej niedzieli przeznaczóna będzie na Wyz sze S ląskie Seminarium Du-
chówne w Katówicach. Bó g Zapłac  za kaz dy dar.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, w któ rym 
dółączónó płytę z filmem ó miłós ci. Któ ra nie zna granic „Ufam Tóbie” , jest 
Mały Gós c  Niedzielny, są Misyjne Drógi; jest takz e nasz biuletyn infórmacyj-
ny Głos Św. Antoniego. W dzisiejszy m numerze Głósu s w. Antóniegó dółą-
czóny zóstał tekst przygótówany przez p. Stefana Cebulskiegó ó ódpustach 
w róku nadzwyczajnegó jubileuszu. Panu Stefanówi dziękujemy.   

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bó g udziela swegó 
błógósławien stwa. 

     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
26.06. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 9,51-62) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIII Niedziela Zwykła  

    Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do 

Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do 

pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto 

Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan 

rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? 

Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy 

szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! 

Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn 

Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: 

Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i po-

grzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty 

idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale 

pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: 

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do kró-

lestwa Bożego.  Oto Słowo Pańskie. 

   Pójdź za Mną 

   Ewangelista wybiera trzy znamienne wypowiedzi Jezusa, które ukazują trzy 

różne odpowiedzi wezwanych do ”pójścia za Nim”. Pierwszy z kandydatów 

przypomina postawę Piotra (Łk 22,23 i J 13,36n), którego Jezus ”sprowadza na 

ziemię”. Naśladowanie to nie tyle głoszenie doktryny, co przede wszystkim 

udział w odrzuceniu i konaniu Mistrza: Jezus ”skłoni głowę” dopiero ”oddając 

ducha” na krzyżu (J 19,30). W drugiej scenie Jezusowy nakaz ”pójdź za 

Mną” (Łk 5,27; 8,39; 9,23n) wyraża pragnienie zdecydowanej i heroicznej po-

stawy naśladowców i głosicieli królestwa Bożego. ”Zostaw umarłym grzebanie 

ich umarłych...”.  

   Tylko Jezus może udzielić pełni życia, gdy pokona śmierć przez własne zmar-

twychwstanie. Prawdziwy uczeń nie zadowala się opłakiwaniem swych zmar-

łych, lecz dąży do nowego życia, idąc śladem Mistrza. Wreszcie postawa trze-

ciego kandydata przypomina powołanie Elizeusza (1 Krl 19,19n). Jezus jednak 

jest bardziej wymagający niż prorok Eliasz, bowiem bliskość ”królestwa” nie 

pozwala na ociąganie! Wszelki kompromis ze światem, wszelka próba ułożenia 

sobie życia po swojemu grozi wykluczeniem z królestwa Bożego.  



XIII NIEDZIELA Zwykła 26 czerwca 2016.  

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

z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdro-

wie, 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 podzię-

kowaniem 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.  

Poniedziałek 27 czerwca 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej z okazji 80. rocznicy urodzin Marii, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świę-

tego dla solenizantki i całej rodziny.  

800 Za † Kazimierza Barana na pamiątkę urodzin.  

1800 Za †† Mariannę i Jana oraz za †† z rodziny Forenc.  

Wtorek  28 czerwca 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za †† Małgorzatę      

i Jarosława Słup-Ostrawskich.  

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

1800 1. Za † męża Jana Bołoza w 9. rocznicę śmierci. 

2. Za † Jolantę Ronikier-Kosiec od Teresy i Stanisława Stechurów.  

Środa 29 czerwca 2016. 

700 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla †† rodziców Jadwigi i Win-

centego.  

800 1. Za † Irenę i Klemensa Myślinów.  

2. O łaskę nieba dla męża Marcelego.  
1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań; 

- Za †† męża Tadeusza Michalskiego, rodziców i †† z rodzin: Wilk, Bogdan       

i Michalski; 

- Za † Jolantę Ronikier-Kosiec od Barbary i Piotra z synem Mikołajem z Lipnicy 

Małej; 

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

- Za †† Stanisławę Jama w 30. dzień po śmierci, ojca Adama, Józefa i Helenę 

Jama oraz Henryka Budka.  

   Podczas wakacji będziemy zapewne niejednokrotnie wezwani do wyznania 

swojej wiary, do przyznania się do swojego Pana, Jezusa Chrystusa. Bycie 

chrześcijaninem nie może zamknąć się w jakiejś ukrytej deklaracji, ale musi wy-

rażać się w codziennym życiu i publicznym wyznawaniu wiary (osobista modli-

twa, niedzielna Eucharystia, miłość bliźniego...). Chrześcijaństwo jest drogą z 

Jezusem, stąpaniem po śladach Mistrza z Nazaretu. Nie jest to droga prosta i ła-

twa. Trzeba jednak zaufać Temu, który powiedział: ”Weźcie moje jarzmo na 

siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie 

ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię 

lekkie” (Mt 11,29n).  

Czwartek 30 czerwca 2016 

700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się 

do kapłaństwa  

800 Do Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem 

za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bo-

żej dla Kazimierza, Krystyny i rodziny Szlesinger.  

1700 1. Za †† Alfonsa Horaka w 20. rocznicę śmierci i żonę Helenę. 

2. Za †† z rodziny Breutchman, Rogocz i Gronau.  

Piątek 1 lipca 2016 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz 

za rodziny naszej parafii.  

1800 O potrzebne łaski dla rodziny Janiny i Jana oraz o radość nieba dla †† z obu 

stron.  

Sobota 2 lipca 2016 

700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i 

zmarłych członków Żywego Różańca.  

1800 Za † Mariana Kowalskiego w kolejną rocznicę śmierci, córkę Bożenę i męża Mi-

chała.  

XIV NIEDZIELA  Zwykła - 3 lipca 2016  

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa.  

900 Za †† rodziców Stanisława Klofa w 2. rocznicę śmierci i Elwirę w rocznicę uro-

dzin.  

1100 Za †† braci Stanisława i Henryka Janików, bratanka Grzegorza, †† dziadków 

Siennickich i Janików oraz za † Adama Olasa.   

1230  

1700 Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., wytrwanie w chorobie, 

światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla Anny Czekań-

skiej z okazji 93. rocznicy urodzin.                                          Te Deum  


