
Ogłoszenia Parafialne 2.07.2017r. 

 
Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorek po Mszy 

św. wieczornej, w czwartek o 1530, w piątek o 2000 dla zapracowanych i w 
sobotę od godz. 1700.  

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I Sobota miesiąca, za-
chęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

16 lipca przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel. W naszej s wiątyni tego dnia będzie moz liwos c  przyjęcia szkaplerza 
i wstąpienia do bractwa szkaplerza s więtego. Za tydzien  będzie moz na po 
Mszach s w. nabyc  szkaplerz w cenie 5 zł, a uroczyste jego nałoz enie będzie 
miało miejsce w niedzielę 16 lipca. 

 W lipcu chorych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w so-
botę 15.  

Przypominamy, że w lipcu i w sierpniu, w tygodniu nie sprawujemy 
Mszy s w. o godz. 800. 

Stały konfesjonał w parafii św. Jadwigi w miesiącach wakacyjnych 
dostępny jest tylko w godzinach popołudniowych od 1530 do1800. 

Można zapisywać się na 41. pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, która 

odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt 120 zł 

Bóg Zapłać za złoz one dzis  ofiary na Wyz sze S ląskie Seminarium Du-
chowne w Katowicach. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na 
biez ące potrzeby parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar.  

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

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

         
                                                                                      Szczęść Boże! 

   Siostra Faustyna pisała: 

   "Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się 

cieszę, żyję w Nim a On we mnie. Nigdy nie jestem sama, bo On mi jest 

stałym towarzyszem, On mi jest przytomnym w każdym momen-

cie" (Dz. 318). 

   Nie zapomnij o NIM! 

   Szczególnie teraz, podczas wakacji 

Głos świętego Antoniego 
2.07. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 10,37-42) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIII Niedziela Zwykła   

   Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, 

nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest 

Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie go-

dzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego po-

wodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 

przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, na-

grodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, 

nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jedne-

mu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, 

nie utraci swojej nagrody.  Oto Słowo Pańskie. 

  Komentarz do Ewangelii 

   Fragment dzisiejszej mowy Jezusa zawiera kilka paradoksów. Najpierw Jezus 

„przeciwstawia” miłość Boga i miłość rodziny. Nie jest godnym być Jego 

uczniem, kto bardziej kocha „ojca lub matkę, syna lub córkę”. Jezus odwołuje 

się do pierwszego przykazania, które na początku stawia miłość Boga: 

„Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy 

swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 5). Bóg nie może być na końcu kolejki 

naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem naszego ży-

cia. Dlatego nie powinniśmy Go kochać jedynie miłością sentymentalną, uczu-

ciową, Bóg pragnie, byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą – całym ser-

cem, duszą, umysłem, całą osobą, całym życiem. Prawdziwa miłość oddaje 

wszystko. Nie zatrzymuje niczego dla siebie. „Jeżeli Bóg jest na pierwszym 

miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu” – mawiał św. Augustyn. Jeśli 

Bóg nie jest „pierwszą miłością”, Jego miejsce zajmą inni. Rodzina, dzieci stają 

się wówczas bożkami, przed którymi klękamy i które adorujemy.   

Jaka jest moja hierarchia wartości? Które miejsce zajmuje w niej Bóg? Jak wy-

gląda moja miłość do Boga? Jakie są moje relacje rodzinne (z rodzicami, dzieć-

mi)? Czy ktoś z ludzi nie stał się moim bożkiem? Co jest moim codziennym 

krzyżem? W jaki sposób go podejmuję i przeżywam? Czy z Jezusem? Jak odno-

szę się do dzisiejszych wysłanników Jezusa – kapłanów? Czego od nich oczeku-

ję? Co cenię, a co krytykuję?  



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 Opatrzności Bożej w intencji Haliny Opielki z okazji 60. rocznicy urodzin, z podzię-

kowaniem 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.  

Poniedziałek 3 lipca 2017. 

700 Za † brata Jacka.  

1800 Za † Irenę Koźlecką w 1. rocznicę śmierci od opiekunów.  

Wtorek  4 lipca 2017. 

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

1800 Za † ojca Stanisława Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci.  

Środa 5 lipca 2017.  

700 Do Opatrzności Bożej w intencji siostry Haliny Madej z okazji 25. rocznicy ślubów za-

konnych, z podziękowaniem za dar powołania, z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i 

opiekę Matki Bożej.  

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

dziękowań; 

- Za † Piotra Gorola w 30. dzień po śmierci; 

- Za † Zofię – Annę Mironowicz od lokatorów z ul. Różanej 12; 

- Za † Danutę Manowską od rodziny Samol; 

- Za † Ryszarda Pawlika od lokatorów z ul. Krzywej 41; 

- Za † S.M. Sapiencję Dyrdę.  

Czwartek 6 lipca 2017. 

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

płaństwa.  

1700 Za † Lucjana Kocela na pamiątkę urodzin.  

Piątek 7 lipca 2017. 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodzi-

ny naszej parafii.  

1800 Za †† brata Leszka, rodziców Stanisława i Albinę Gnutków oraz †† z rodziny.  

Sobota 8 lipca 2017. 

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

członków Żywego Różańca.  

1800 Za †† Aleksandrę, Zenona, Andrzeja Krzyżanowskich oraz †† Juliannę i Adama Dyne-

rów.  

3 lipca - Święto św. Tomasza Apostoła 
 

Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi Apostołowi łącz-

nie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma świętego, jedynie Dzieje Apostolskie wspominają 

o nim jeden raz. Tomasz, zwany także Didymos (tzn. bliźniak), należał do ścisłego gro-

na Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy jest gotów pójść z Jezusem 

na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni 

po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19-29); 

nad Jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwych-

wstaniu Jezusa (J 21, 2). 

Osobą św. Tomasza Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska. 

Pisze o nim wiele Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei, 

św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin z Noli. Według ich 

relacji św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom (obecny Iran), a następnie w 

Indiach, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską w Calamina w 67 r. Piszą o tym wspo-

mniani wyżej autorzy. Tak też podaje Martyrologium Rzymskie. Jako miejsce pochów-

ku podawany jest Mailapur (przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już w III wie-

ku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chips, a w roku 1258 do Or-

tony w Italii.  

Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako swojego Apostoła. Około roku 52 po Chry-

stusie miał on wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru i założyć tam siedem ko-

ściołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy wylądowali w Mylapore, miano im pokazać 

grób Apostoła. Pamięć o Apostole zachowali tamtejsi chrześcijanie nestoriańscy. W 

Indiach jest również najgłośniejsze sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się 

ono na miejscu, gdzie według miejscowej tradycji Tomasz miał ponieść śmierć męczeń-

ską. Miejsce to ma różne nazwy: Calamina (najczęściej spotykana), Thomas Mount 

(Góra Św. Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy oznaczają jedną 

miejscowość: "Górę Św. Tomasza", położoną na jednym z przedmieść Madrasu.  

Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa; architek-

tów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teo-

logów.  

XIV Niedziela Zwykła - 9 lipca 2017. 

700 Za †† rodziców Teklę i Stanisława, Konstancję i Stanisława, męża Bolesława Szmajdę, 

braci Jana, Mieczysława, bratową Zofię, szwagra Stanisława oraz †† z rodziny Sikorów i 

Szmajdów.  

900 Za † Irenę Barteczko w 14. rocznicę śmierci.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli i Dariusza Nagli z okazji 25. rocznicy ślubu, z 

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

kę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Moniki i Jana Maraszkiewiczów z okazji 25. rocznicy 

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

wie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego oraz umocnienie w wierze dla jubilatów i całej 

rodziny. TE DEUM  

1700 Za †† rodziców Gertrudę i Bronisława Janików.  


