
Ogłoszenia Parafialne 09.07.2017r. 

Dziś o 1500 spotkanie III Zakonu s w. Franciszka. 
 
Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
 

11 lipca przypada 9 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. 1800 od Apostolstwa Dobrej S mierci i 12 
lipca o godz. 1800 od  Legionu Maryi. 

 
We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do 

wspo lnej modlitwy w intencji chorych. 
 
W czwartek przypada 13 dzień lipca. Czcicieli Matki Bożej 

Fatimskiej zapraszamy na Mszę św. wieczorną o godz. 1700 oraz na 
naboz en stwo Fatimskie po Mszy, połączone z procesją. 

 
W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługą sakramentalną . 
 
W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczór św. Jana Pawła II.  
 
W niedzielę 16 lipca swoje urodziny przeżywa ks. proboszcz 

Krystian, Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona  o godz. 900. 
 
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni 

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 św. 

o godz. 800.  
 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. Za 
tydzien  kolekta przeznaczona będzie na kolejny etap remontu bocznych 
schodo 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 Św. 
Antoniego. 

 

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

Głos świętego Antoniego 
9.07. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 11,25-30)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roz-
tropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 
upodobanie.  

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Oj-
ciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.  

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz wa-
szych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». 
      Oto Słowo Pańskie. 

Zebraliśmy się na sprawowanie wielkiej tajemnicy naszej wiary, 
w której uobecnia się Ofiara Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, składana na 
pamiątkę Jego śmierci i chwalebnego zmartwychwstania.  

Wyrażamy wdzięczność Ojcu niebieskiemu, ponieważ w swej 
nieskończonej dobroci pozwala nam coraz głębiej wnikać w tajemnice 
dotyczące Królestwa Bożego. Wiemy jednak, że staje się to możliwe 
tylko wtedy, gdy przybieramy postawę ludzi pokornych, którzy 
dostrzegają swoje ludzkie wady i otwierają szeroko na działanie Boże.  

W tym tygodniu: 

 
- wtorek - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy; 
- środa - wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika; 
- czwartek - wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta; 
- piątek - wspomnienie dowolne św. Henryka; 
- piątek  - wspomnienie dowolne św. Kamila de Lellis; 
- sobota - wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła. 

 W czwartek - po Mszy św. o 1700 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie; 

 W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczór św. Jana Pawła II.  



  NIEDZIELA 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,  opiekę 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,  zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego oraz 
umocnienie w wierze dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM 

1700
 Za †† rodziców Gertrudę i Bronisława Janików. 

Poniedziałek  10 lipca 2017. 
700

 Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę – intencja od Arcybractwa NSPJ. 

1800
 Za † Gertrudę Kozubek. 

Wtorek 11 lipca 2017. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † 
Bożenę Molendę w 30. dzień po śmierci. 

1800
  Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę i † jego siostrę Irmę - intencja od 

Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Środa 12 lipca 2017. 
700

 Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę - od Legionu Maryi. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 

intencji próśb i podziękowań; 
- Za † mamę Elżbietę Sieradzką. 
- Za † Helenę Gąsiorek od lokatorów z ul. Krzywej 31. 
- Za † Antoniego Smolorza w 30. dzień po śmierci. 

Czwartek 13 lipca 2017. 
700

 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o 
światło i rozumienie sensu cierpienia od Czcicieli Ducha Świętego – 
Ognisk Pokutnych. 

1700
 Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich. 

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 Królestwa. Amen. 

. 

Piątek 14 lipca 2017. 
700

 Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny Pisuli z okazji urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

1800
 Za † Karin Barbarę Kowalską - od rodzin: Bogaleckich, Marków, 

Sławińskich i Henryki Dziedzic. 

  Sobota 15 lipca 2017. 
700

 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. s. Faustyny za †† Zofię 
i Józefa Wilków oraz Zofię, Kazimierza i Włodzimierza Piotrowskich, 
† męża Emila i dusze w czyśćcu cierpiące. 

1300
 Ślub rzymski: Krannich – Grochal. 

1800
 Za †† męża Tadeusza Łazarka w 13. rocznicę śmierci, jego rodziców i całą 

rodzinę Łazarków, Urbańskich, Majewskich i † Urszulę Kruk. 

  NIEDZIELA 16 lipca 2017. 
700

 Za Parafian. 

900
 W intencji ks. proboszcza Krystiana Kukowki z ok. urodzin. 

1100
 Za † Teresę Sitko w 10. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny Sitko, Masny, 

Hojzler i Zwaka. 

1230
 Do Opatrzności Bożej w intencji Brygidy i Jarosława z okazji rocznicy 

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

1700
 Za † Tomasza Limańskiego w 4. rocznicę oraz †† z rodziny Limańskich 

i Kluzów. 


