
Ogłoszenia Parafialne 16.06.2019r. 

Przeżywamy dziś w naszej parafii Uroczystość Odpustu ku czci św. Anto-
niego. Naszym kaznodzieją jest ks. Piotr Brząkalik proboszcz Parafii Matki 
Boz ej Nieustającej Pomocy w Szopienicach. Zapraszamy dzis  na nieszpory odpusto-
we godz. 1630.  

Serdecznie dziękujemy za przez yty w ubiegłą niedzielę Festyn u Antonika. 
Dziękujemy wszystkim, kto rzy pomagali w jego organizacji, dziękujemy wszystkim 
darczyn com i sponsorom.  

We wtorek o godz. 1800 mszę św. z ok. 25 rocznicy przyjęcia święceń ka-
płańskich odprawi w naszej świątyni ks. Adam Pradela. Po Mszy będzie moż-
liwos c  spotkania się z ks. Adamem podczas agapy przygotowanej przez Odnowę w 
Duchu s w.  

W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku 
uroczystą procesję rozpoczniemy w naszym kos ciele po Mszy s w. o godz. 800 
i przejdziemy ulicami naszej parafii Krasickiego, Krzywą, przez Park do ul. Zjedno-
czenia i ul. Kopernika wro cimy do naszej s wiątyni, gdzie bezpos rednio po procesji 
zostanie odprawiona Msza s w.  

Serdecznie zapraszam do wspo lnej modlitwy, zapraszam ro wniez  dzieci sypią-
ce kwiaty, dzieci I Komunijne i te kto re s więtują pierwszą rocznicę. Zachęcam do 
udekorowania naszych okien, nie tylko na trasie procesji.  Pozostałe okazje do 
przez ycia Mszy s w. w Boż e Ciało w naszej parafii o godz. 800, 1100, 1230, 1700. Po 
południu nie będzie nieszporo w. 

Sobota to 22 dzień czerwca serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli 
św. Rity na Mszę św. o godz. 1800 oraz na naboz en stwo z ucałowaniem relikwii 
s w. Rity.  

W tym tygodniu kończy się roku szkolny i katechetyczny. Zapraszamy 
nauczycieli oraz ucznio w w s rodę na Mszę s w. dziękczynną w ich intencji o 800.  

W kancelarii parafialnej można ofiarować intencje dla księży, które zo-
staną odprawione przez nich podczas letnich urlopo w. 

Trochę personaliów:  
Dekretem ks. arcybiskupa nasz wikary ks. Henryk Nowara, po  6. latach 

kon czy posługę w naszej wspo lnocie i zostaje administratorem parafii Podwyz sze-
nia Krzyz a w Gostyni S ląskiej.  Nasze podziękowanie ks. Henrykowi wyrazimy pod-
czas mszy s w. we wrzes niu, a jaj termin zostanie podany w po z niej. 

Do naszej parafii został skierowany, pochodzący z Rybnika ks. Tadeusz 
Kus ka, kto ry s więcenia przyjął w 2007 roku. Posługiwał dotąd w Wodzisławiu S lą-
skim, w Bytomiu Łagiewnikach, w Z orach-Roju oraz w Mikołowie.  

Nasz Ks. Proboszcz w tym roku dziękuje Bogu za 25 lat kapłaństwa i 50 
lat życia. Zapraszamy do wspólnego z nim dziękczynienia w niedzielę 21 lip-
ca o godz. 1500. 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Kolekta 
przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny US .  

Głos świętego Antoniego 
16.06. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(J 16,12-15)   

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela - Odpust parafialny ku czci św. Antoniego 

   Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powie-
dzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od sie-
bie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przy-
szłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznaj-
mi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mo-
jego bierze i wam objawi”.  Oto Słowo Pańskie/ 

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO 

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię 
pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł 
nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego  

pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, 
ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele  

znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu 
rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżują-
cymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z 

ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną 
wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. 

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz 
szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i 
 nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak 

bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś 
nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj  
wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach  
i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają  

twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
 

*   *   * 



  Niedziela - Odpust parafialny  16 czerwca 2019. 

700 
Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla Urszuli i Franciszka.0 

900 Za †† Feliksa i Kazimierę Sterczewskich. 

1100 W intencji wszystkich dobrodziejów naszej parafii. 

1200 SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFIAN. 

1700 Za † mamę Zofię Annę Mironowicz w 2. rocznicę śmierci. 

Poniedziałek  17 czerwca 2019. 

700 
Z okazji 75. urodzin Magdaleny Lazik jako podziękowanie za dar życia, dary Ducha 
Św. i nieustającą opiekę Matki Bożej oraz za †† rodziców Jadwigę i Alojzego Kleiner-
tów, siostrę Stefanię, szwagra Herberta i męża Huberta. 

800 
W intencji ks. Prałata Konrada Lubosa w 20. rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i 
Jana, oraz za †† pokrewieństwo Czempiel, Lubos, Dziadek, Wilk, Kaduk, Gruszka, Wo-
szek, Morgała. 

1800 W intencji Ewy i Krzysztofa Nawratów z okazji rocznicy ślubu. 

Wtorek 18 czerwca 2019. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 
W intencji  Barbary z okazji urodzin i całej jej rodziny o Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej. 

1800 
1. Za †† rodziców Janinę i Kazimierza Janasów oraz † brata Stanisława. 
2. W intencji ks. Adama Pradeli z ok. 25 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. 

Środa 19 czerwca 2019. 

700 
Za † szwagra Ryszarda Szatona w 15. rocznicę śmierci, †† Bernarda i Annę Kubiców, 
żonę Urszulę oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800 
Z ok. zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego w intencji uczniów i nauczycieli 
szkół naszej parafii. 

1800 
1. Z okazji rocznicy urodzin córki Anny Bogaleckiej o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i dary Ducha Św. 
2. Z okazji urodzin córki Agnieszki o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny. 

Czwartek 20  czerwca 2019.   BOŻE CIAŁO 

700   

800 W INTENCJI PARAFIAN. 

1100 
W intencji Anny i Andrzeja Widepuhl z okazji 45. rocznicy ślubu z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, a także o Boże błogosła-
wieństwo dla córki i syna z rodzinami w 10. i 15. rocznicę ślubu. 

1230 Za †† Halinę Dziewanowską, rodziców i rodzeństwo z obu stron. 

1700   

Piątek 21 czerwca 2019. 

700 Za † Zofię Cyganik - od rodziny Bodzek ze Stryszawy. 

800 
Za † mamę Martę Potocką jako pamiątka urodzin oraz za †† z rodzin Potocki, Szyman-
kiewicz, Dudzik. 

1800 Za † Mieczysława Góreckiego w 1. rocznicę śmierci - od żony i rodziny. 

Ciąg dalszy ogłoszeń parafialnych: 
 
Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc udziela wiernym archidiecezji katowickiej 

dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięz liwos ci od pokarmo w mięsnych w piątek 
po uroczystos ci Najs więtszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wiernych, kto rzy skorzystają z dys-
pensy, Metropolita Katowicki zachęca do podjęcia dzieł miłosierdzia lub innych czyno w 
pokutnych. Jednoczes nie przypominam, z e w piątek 28 czerwca wstrzemięz liwos c  od spo-
z ywania mięsa nie obowiązuje z racji przypadającej w tym dniu uroczystos ci Najs więtszego 
Serca Pana Jezusa. 

W przyszłą niedzielę członkowie towarzystwa Przyjaciół KUL, wychodząc z ko-
s cioła  będą mieli okazję uis cic  swoje składki.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , jest Mały Gość Nie-
dzielny, są Misyjne Drogi; jest takz e nasz biuletyn informacyjny Głos Ś w. Antoniego. Na 
rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławień-

  Sobota 22 czerwca 2019. 

700 
Za † Anielę Gibas z okazji rocznicy urodzin, za † babcię Katarzynę oraz za †† z rodziny 
Cymorek. 

800 
W intencji Danuty i Jerzego Jasińskich z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 

1500 Ślub: Agaty Kościuk - Leszek Szczepański 

1800 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

  XII Niedziela Zwykła 23 czerwca 2019. 

700 Za †† Stanisława, Mariana, Julię, Tadeusza, Helenę, Mariana i Teresę Gęgotków. 

900 Za †† ojców Pawła i Józefa z okazji Dnia Ojca. 

1100 

1. Z okazji 23 urodzin Mateusza Koja jako podziękowanie za dar życia z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego. 

2. Do Bożej Opatrzności w intencji Artura Stawickiego z okazji 1. rocznicy Chrztu 
Świętego,  jego rodziców oraz dziadka Czesława Kabałę z okazji 60. rocznicy urodzin. 

1230 
W intencji Anny Lemańskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski, Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

1700 
1. Za †† Bogusława i Waldemara Kaczyńskich, Jana i Józefa Nabiałek, Marię i Wacła-
wa Kazimierczaków oraz Ryszarda Michalika. 
2. Za † Felisa Sprota w 26 rocznicę śmierci. 

Modlitwa o pomoc za wstawiennictwem świętego Antoniego: 
  

   Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi polecam się Tobie, św. Antoni, i 
proszę Cię, wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje 
względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i 
pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym 
mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen. 


