
Ogłoszenia Parafialne 08.07.2019r. 

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. 700 od  Legionu Maryi. 

 
We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do 

wspo lnej modlitwy w intencji chorych. 
 
W piątek 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. 

 
W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługą sakramentalną . 
 
W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na Wieczór św. Jana Pawła II. 
  
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni 

w tym tygodniu w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem NSPJ, w piątek 
o odz. 2000 oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. Zapraszamy.   

 
Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w tygodniu nie ma Mszy św. 

o godz. 800, a stały konfesjonał w kos ciele s w. Jadwigi tylko w godzinach 
popołudniowych. 

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. 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 Św. 
Antoniego. 

 

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

Głos świętego Antoniego 
8.07. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 6,1-6)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 
uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, 
która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cie-
śla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas 
także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.  
 A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych 
i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».  
 I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył 
ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okolicz-
ne wsie i nauczał. 
      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: 

 
- poniedziałek wspomnienie dow. Augustyna Zhao i tow.   
- środa - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy; 
- czwartek - wspom. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika; 
- piątek- wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta; 
- sobota - wspomnienie dowolne św. Henryka; 
- sobota  - wspomnienie dowolne św. Kamila de Lellis; 

 W piątek - po Mszy św. o 1800 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie; 

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



NIEDZIELA 8 lipca 2018. 
700

 Za † Mieczysława Kapustę - od rodziny z Łysej Góry. 

900
 Za † ojca Mariana Janika, †† braci Stanisława i Henryka, bratanka 

Grzegorza, dziadków Siennickich i  Janików oraz Adama Golasa. 

1100
 Za †† lokatorów z ul. Astrów 12. 

1230
 Z okazji 70 urodzin Józefa Machowskiego z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla 
solenizanta i całej rodziny. TE DEUM 

1700
 Za †† Aleksandrę i Zenona Krzyżanowskich, Jerzego i Janinę 

Wróblewskich. 

Poniedziałek 9 lipca 2018. 
700

 Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich. 

1800
 Za † ojca Bernarda Kowalczyka na pamiątkę urodzin, za †† dziadków 

z rodzin Kowalczyk i Spaleniak, oraz pokrewieństwo z obu stron od córki 
i syna z rodzinami. 

Wtorek 10 lipca 2018. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † ks. 
Proboszcza Jana Skutelę - od Arcybractwa Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

1800
  O szczęśliwe rozwiązanie dla Marii i Boże błog. dla całej rodziny. 

Środa 11 lipca 2018. 
700

 Za † męża Józefa Petryka i †† z rodziny. 

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

w intencji próśb i podziękowań; 
- Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę od Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Czwartek 12 lipca 2018. 
700

 Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę od Legionu Maryi. 

1700
 Za † Stanisława Żądło w kolejną rocznicę śmierci. 

Piątek 13 lipca 2018. 
700

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

1800
 Za † męża Henryka Cieploka w 1 r. śmierci, za †† rodziców z obu stron 

i rodzeństwo. 

 Sobota 14 lipca 2018. 
700

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

1800
 Za † Tadeusza Łazarka w 14 r. śmierci, †† rodziców Cecylię i Henryka, 

całą rodzinę Łazarków, Marię i Władysława Urbańskich, całą rodzinę 
Urbańskich, Annę i Jana Maciejewskich oraz za † Urszulę Kruk. 

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. 

 NIEDZIELA 15 lipca 2018. 
700

 Do Trójcy Przenajświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo dla Krystyny Pisuli. 

900
 Za † Teresę Sitko w 1 r. śmierci, †† z rodzin Sitko, Masny i Haeusler. 

1100
 Za † męża Augustyna Ratajczaka w 1 r. śmierci oraz za †† z rodziny Deja 

i Ratajczak. 

1230
 Za † Tomasza Limańskiego w 5 r. śmierci oraz za †† krewnych z rodziny 

Limańskich i Kluzów. 

1700
 Z okazji 75 urodzin Brygidy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Rity na każdy 
dzień. TE DEUM 


