
  NIEDZIELA 3 lipca 2016. 
700

 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ. 

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

urodzin. 

1100
 Za †† braci Stanisława i Henryka Janików, bratanka Grzegorza, oraz za 

†† dziadków Siennickich i Janików oraz za † Adama Olasa. 

1230
 Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny z okazji 85. rocznicy urodzin, 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego na 
dalsze lata życia. TE DEUM 

1700
 Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

wytrwanie w chorobie, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. 
Antoniego dla Anny Czekańskiej z okazji 93. urodzin. TE DEUM 

Poniedziałek  4 lipca 2016. 
700

 Za † ojca Stanisława Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci. 

1800
 Za †† Anielę Piec w 2. rocznicę śmierci, męża Gintra i syna Janusza oraz za 

†† dziadków z obu stron. 

Wtorek 5 lipca 2016. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców; 
- Za †† męża Henryka, rodziców, pokrewieństwo z obu stron i dusze 
w czyśćcu cierpiące; 
- Za † Wiesława Filipczyka od chrzestnej Haliny z rodziną. 

1800
 Za †† rodziców Gertrudę i Karola Kopycioków, Wiktorię i Rudolfa 

Hermanów oraz Klarę i Stefanię. 

Środa 6 lipca 2016. 
700

 Za † Lucjana z okazji urodzin. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieust. P. w int próśb i podziękowań; 

- Za † Jolantę Ronikier-Kosiec od Stefanii Gondek. 
- Za † Helenę Kloskę od Róży nr 1. 
- Za †† Aleksandrę, Zenona. Andrzeja Krzyżanowskich oraz Juliannę 
i Adama Dynerów. 
- Za † Andrzeja Romanka od kuzynek Marii z Frydrychowic i Władysławy 
z Radoczy. 

Czwartek 7  lipca 2016. 
700

 1. Za †† rodziców Albinę i Stanisława Gnutków, brata Leszka oraz jego 
teściów Krystynę i Pawła Kaczmarczyków. 

2. Za †† rodziców Józefa i Magdalenę Potkowa i brata Stefana. 
1700

 Za † Elżbietę Guzowską jako pamiątka urodzin. 

Piątek 8 lipca 2016. 
700

 Za † Jolantę Ronikier-Kosiec od Józefiny i Andrzeja Stechurów z rodziną 
z Lipnicy Małej. 

1800
 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Ogłoszenia Parafialne 06. 07. 2016 r. 

 

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

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

 
W czwartek o godz. 1800 zapraszamy na spotkanie informacyjne para-

fian, kto rzy zadeklarowali przenocowanie młodziez y podczas Ś wiatowych 
Dni Młodziez y.   

 
W piątek zapraszamy do wspólnego odmówienia Koronki do Miło-

sierdzia Boz ego o godz.  1730, a wieczorna Msza s w. w intencji z yjących 
i zmarłych członko w Apostolstwa Dobrej Ś mierci. 

 
11 lipca przypada 9 rocznica śmierci ks. proboszcza Jana Śkuteli.  

Msze s w. w jego intencji zostaną odprawione: 9 lipca o godz. 700 -od Arcy-
bractwa NŚPJ, 10 lipca o godz. 700 -od Legionu Maryi i 11 lipca o godz. 1800 -
od Apostolstwa Dobrej Ś mierci.  

  
W tym miesiącu chorych parafian z posługą sakramentalną odwie-

dzimy w sobotę 6 lipca.  
 
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 40. pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, 

kto ra odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt 120 zł 
 
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Śeminarium 

Duchowne 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 Ma-

ły Gos c  Niedzielny, są Misyjne Drogi; jest takz e nasz biuletyn informacyjny 
Głos Ś w. Antoniego.  

 
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swe-

go błogosławien stwa.      Szczęść Boże! 



W TYM TYGODNIU PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY: 
 

 

poniedziałek   - wspom. dow. św. Elżbiety Portugalskiejw 
wtorek - wspom. dow. św. Marii Goretti; 
wtorek - wspom. dow. św. Antoniego Marii Zacacarii;  
środa             - wspom. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej; 
Piątek  - wspom. św. Jana z Dukli; 
Sobota  - wspom. dow. dowolne św. męcz. Augustyna Zhao 
       Rong i tow. 
 

  Sobota 9 lipca 2016. 
700

 Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę od Arcybractwa NSPJ. 

1800
 Za †† Klarę i Antoniego Pająków w kolejną rocznicę śmierci. 

  NIEDZIELA 10 lipca 2016. 
700

 Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę od Legionu Maryi. 

900
 Za † mamę Elżbietę na pamiątkę urodzin. 

1100
 W intencji Magdaleny z okazji kolejnej rocznicy urodzin o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki i całej rodziny. 

1230
 Do Opatrzności Bożej w intencji Antoniego Forenca z okazji 75. rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla 
solenizanta i całej rodziny. TE DEUM. 

1700
 Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Rajwy z okazji 75. rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą  o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla 
solenizanta i całej rodziny. TE DEUM. 

Głos świętego Antoniego 
03.07. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 10, 1-12. 17-20||Łk 10, 1-9 ) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIV Niedziela Zwykła 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał 

ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam 

przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:  

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żni-

wa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam 

was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani san-

dałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.  

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domo-

wi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na 

nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i 

pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie prze-

chodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą 

was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i 

mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże». 

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie 

na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przy-

lgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest 

królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż 

temu miastu».  

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez 

wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają».  

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak bły-

skawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po 

całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego 

się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imio-

na zapisane są w niebie»    Oto Słowo Pańskie 


