
Ogłoszenia Parafialne 07.07.2019r. 

Dziś o 1500 spotkanie III Zakonu s w. Franciszka. 
 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
 

11 lipca przypada 12 rocznica śmierci ks. proboszcza Jana 
Skuteli. Msze s w. w jego intencji zostaną odprawione: 10 lipca o 
godz. 700 od Arcybractwa NSPJ, 11 lipca o godz. 700 od   Legionu 
Maryi. 

 

W środę o godz. 615 Mszą św. rozpocznie się nasza 
parafialna pielgrzymka do Medjugorje. 

 

W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej S mierci.  
 

W sobotę przypada 13 dzień lipca. Czcicieli Matki Bożej 
Fatimskiej zapraszamy na Mszę s w. wieczorną o godz. 1800 oraz na 
naboz en stwo Fatimskie po Mszy, połączone z procesją. 

 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej 
s wiątyni w tym tygodniu w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem 
NSPJ, w piątek o godz. 2000 oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. 
Zapraszamy.   

 

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w tygodniu nie ma 
Mszy s w. o godz. 800, a stały konfesjonał w kos ciele s w. Jadwigi tylko 
w godzinach popołudniowych. 

 

Proszono nas o podanie ogłoszenia o tegorocznym 
Budz ecie Obywatelskim - nabo r wniosko w trwa do kon ca lipca br.,  w 
puli przewidziane jest az  3,5 miliona złotych. Więcej informacji 
moz na uzyskac  w Urzędzie Miasta - Wydziale Promocji i Aktywizacji 
Społecznej. 

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie 
Seminarium Duchowne. Za tydzien  kolekta przeznaczona będzie na 
remonty w naszej s wiątyni. Dziękujemy za kaz dą ofiarę składaną w 
kos ciele, czy tez  bezpos rednio wpłacaną na parafialne konto.   

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość 
Niedzielny, jest Mały Gość; są Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn 
informacyjny Głos Ś w. Antoniego. Na rozpoczęty nowy tydzień 
niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.  

Głos świętego Antoniego 
7.07. 2019 r. Rok liturgiczny: B  

(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 robotni-
ków mało; proście więc Pana żniwa, że-

by wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak 
owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; 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».  
Oto Słowo Pańskie. 

W tym tygodniu: 

 

- poniedziałek   wspomnienie św. Jana z Dukli; 
- wtorek  wspomnienie dow. Augustyna Zhao i tow. 
- czwartek - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy; 
- piątek - wspom. św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa męczennika; 
- sobota - wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta; 
- sobota - wspomnienie dowolne św. Henryka; 
- sobota  - wspomnienie dowolne św. Kamila de Lellis; 
 
 w środę - godz. 615 Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki do  

                           Medjugorje 
 
 w sobotę - po Mszy św. o 1800 nabożeństwo fatimskie; 



  NIEDZIELA 7 lipca 2019. 
700

 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz o rozwój duchowy i liczebny wspólnoty, 

900
 Za † ojca Józefa Potkowę w kolejną rocznicę śmierci. 

1100
 Za † ojca Bernarda Kowalczyka na pamiątkę urodzin. 

1230
 Za †† Leszka Gnutka, jego rodziców Stanisława i Albinę, teściów Pawła i 

Krystynę Kaczmarczyków. 

1700
 Za † Halinę Kaczorek z okazji imienin. 

Poniedziałek  8 lipca 2019. 
700

 Za †† Aleksandrę, Zenona i Andrzeja Krzyżanowskich. 

1800
 Za † męża Tadeusza Gazdę, jego rodziców i †† z rodzin Gazda, Gnida, 

Wróbel. 

Wtorek 9 lipca 2019. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800
  Za †† Andrzeja i Marka Bukko, ich rodziców oraz Zdzisławę Pasich i 

Tomasza Wątrobę. 

Środa 10 lipca 2019. 
700

 Za † Księdza Proboszcza Jana Skutelę - od Arcybractwa Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i 
podziękowań; 
- Z okazji 70. urodzin Heleny Liszki jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej; 
- Za † Adriana Sosinki w 4. rocznicę śmierci; 
- Za † Urszulę Gacmangę - w 30 dzień po śmierci. 

Czwartek 11 lipca 2019. 
700

 Za † Księdza Proboszcza Jana Skutelę w 12. rocznicę śmierci. 

1700
 Z okazji 18. urodzin Jakuba z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. 

Piątek 12 lipca 2019. 
700

 Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich. 

1800
 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota 13 lipca 2019. 
700

 Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Św. z prośbą o 
wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Św. Ognisk Pokutnych. 

1800
 Za †† Tadeusza Łazarka w 15. rocznicę śmierci, jego rodzeństwo, rodziców 

z obu stron, całą rodzinę Urbański, Annę, Jana Majewskich, †† z rodziny 
Majewski, Urszulę Kruk i Kornelę Smudel. 

NIEDZIELA 14 lipca 2019. 
700

 Za † Stefanię Weszkę - od lokatorów z ul. Astrów 12. 

900
 Za ††ojca Mariana Janika, braci Stanisława i Henryka, szwagierkę Irenę , 

Św. Benedykcie módl się za nami 
Święty Benedykcie, Patronie Europy, Ty nas pouczyłeś, że Bogu jako Stwórcy i 

Ojcu mamy służyć z żywą wiarą, z nabożnym uwielbieniem, z żarliwą modlitwą, z 
radosnym posłuszeństwem Jego świętej woli. Ty nas pouczyłeś, że chrześcijanin 
ma pełnić służbę Chrystusowi Panu, 
prawdziwemu Królowi, i żyć według 
Jego Ewangelii. Ty nas pouczyłeś, że 
praca sumiennie wykonywana jest 
uczestnictwem w Boskim dziele 
stworzenia i przyczynia się do dobra 
braci. Wejrzyj na Europę, której jesteś 
Patronem, i wyjednaj jej łaskę, aby 
wytrwała w chrześcijańskiej wierze i 
tę wiarę niosła innym narodom. Wyproś nam poszanowanie Prawa Bożego i 
uczciwość w pracy. Wyjednaj narodom Europy zgodę i miłość, aby wzajemnie 
sobie pomagały i utworzyły jeden święty lud Boży, dążący do wiekuistego 

NIEDZIELA 14 lipca 2019. 
700

 Za † Stefanię Weszkę - od lokatorów z ul. Astrów 12. 

900
 Za ††ojca Mariana Janika, braci Stanisława i Henryka, szwagierkę Irenę , 

bratanka Grzegorza, dziadków Siennickich i Janików oraz Adama Olasa. 

1100
 Za † Tomasza Limańskiego w 6. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin 

Limańskich i Kluzów. 

1230
 Z okazji 5. rocznicy ślubu Marii i Pawła Łamików z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny, wiele łask dla ich małżeństwa i dzieci. 

1700
 Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków oraz †† z rodziny. 

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 zachwycać otaczającym mnie 
światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem.  
Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili 
dobre ten czas. Dziękuję, 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 


