
Ogłoszenia Parafialne 30.06.2019r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I Sobota miesiąca, 

zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 
Przypominamy, że w lipcu i w sierpniu, w tygodniu nie sprawuje-

my Mszy s w. o godz. 800. 
Stały konfesjonał w parafii św. Jadwigi w miesiącach wakacyjnych 

dostępny jest tylko w godzinach popołudniowych od 1530 do1800. 
Zapraszamy na 43 Chorzowską Pieszą Pielgrzymkę do Częstocho-

wy  w dniach 26-30 sierpnia. Pielgrzymi idą trzy dni z noclegami w 
S wierklan cu i Woz nikach. Po dwo ch dniach w Częstochowie, powro t auto-
karem do Piekar, skąd pieszo do Chorzowa.  Koszt noclegu w Częstochowie, 
transportu bagaz u i autokaru to 140 zł. Zapisy w kancelarii. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , jest 
Mały Gos c  Niedzielny, są Misyjne Drogi; jest takz e nasz biuletyn informacyj-
ny Głos Ś w. Antoniego.  

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. Ko-
lekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyz sze S ląskie Semina-
rium Duchowne w Katowicach. Bo g Zapłac  za kaz dy dar.  

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

 
                                                                                                  Szczęść Boże 

Cuda św. Antoniego - Chleb świętego Antoniego  
 

    Święty Antoni był znany, jako obrońca biednych. Dzisiaj wiele kościołów 
prowadzi zbiórkę na rzecz biednych nazywaną: „Chlebem św. Antoniego”. Ma 
ona swoje korzenia w następującym fakcie:  
   Dwudziestomiesięczny chłopiec, bawiąc się w domu, wpadł do misy z wodą. 
Zrozpaczona matka zaczęła krzyczeć i wyjmować ciało nieżyjącego już chłopca 
z wody. Tuliła go do siebie i prosiła świętego Antoniego, by przywrócił jej syna 
do życia, a ona w zamian ofiaruje biednym tyle pszennej mąki ile waży chło-
piec. Chłopiec ożył. Tak powstał chleb świętego Antoniego. 13 czerwca 
w Lizbonie, w kościele pod jego wezwaniem, rozdaje się małe chlebki.  
W zamian za chlebek składa się dobrowolną ofiarę, kwota w ten sposób zebrana 
przeznaczona jest na biednych.  
   Chlebki te zawsze wyglądają tak samo, nie tracą koloru, nie psują się. Wiele 
osób przechowuje je w domu, w miejscu, gdzie przechowuje się żywność, wie-
rząc, że w domu nie zabraknie jedzenia.  

Głos świętego Antoniego 
30.06. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 9,51-62)   

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XIII Niedziela Zwykła  

   Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do 
Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do 
pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto 
Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i 
Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył 
ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. 
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 
udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, 
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do in-
nego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi naj-
pierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie 
ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę 
pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus 
mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 
nie nadaje się do królestwa Bożego”.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 
   Jezus jest Pedagogiem, który kształtuje postawy, mentalność i tożsamość 
uczniów. W dzisiejszej Ewangelii uczy cierpliwości i łagodności oraz wolno-
ści. 
   Gdy Jezusa nie przyjęto w jednym z miast samarytańskich, Jan i Jakub pra-
gną zniszczyć niegościnne miasto. Niewątpliwie Apostołów cechuje wielka 
gorliwość i odwaga, ale nie rozumieją jeszcze ducha Jezusa, ducha Ewangelii. 
Jezus nawraca i zmiękcza serca ludzkie nie siłą, perswazją, „ogniem”, ale cier-
pliwością, wyrozumiałością i łagodną miłością.  
   Owszem, są sytuacje w których potrzeba „ognia z nieba”. Taki ogień oczysz-
cza z niejasnych, egoistycznych motywacji, ze zbytniej troski o siebie. A także 
odsłania wszelkie hipokryzje, dwulicowość, nieszczerość, brak przejrzystości, 
zakłamanie… Ale są to sytuacje nadzwyczajne. Generalnie, o wiele więcej 
można dokonać łagodną cierpliwością. Człowiek zły staje się dobrym nie przez 
pouczanie czy nacisk, ale przez akceptację, zrozumienie i okazanie serca.  



  XIII Niedziela Zwykła 30 czerwca  2019. 

700 Za † Ryszarda Ducha - w 30. dzień po śmierci. 

900 
W intencji wnuka Michała Pawlety o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dostanie się 
do upragnionego technikum oraz o błogosławieństwo dla rodzin Pawleta 
i Obrochtów - od babci Lucyny. 

1100 Z okazji 1. urodzin Dorotki Knapik oraz z okazji 5. rocznicy ślubu Tomasza i Anny. 

1230 

1. CHRZTY: Borys Góraczyński, Mar ta Chmiel, Rozalia Połczyńska   
ROCZKI: Emilia Cebulska, Wiktoria Michalak, Nikodem Michalak, Aleksandra 
Pasek. 
2. W intencji Ireny i Piotra Rajwów z ok. 55. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże Błog. dla jubilatów i całej rodziny.  TE DEUM 

1700 
Za †† męża Tadeusza Michalskiego, rodziców, †† z rodzin: Wilk, Bogdan i 
Michalski. 

Poniedziałek  1 lipca 2019. 

700 Za † Urszulę Gacmangę - od Zespołu Charytatywnego. 

1800 Za † Holgera Schöna. 

Wtorek 2 lipca 2019. 

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

1800 Za †† Annę i Feliksa Dziekańskich - na pamiątkę urodzin. 

Środa 3 lipca 2019. 

700 Za †† Irenę i Klemensa Myślinów. 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i 
podziękowań;  
- Z okazji 70. rocznicy urodzin Jadwigi Mandzik z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o zdrowie, opiekę MB Nieustającej Pomocy i św. Antoniego;  
- Za † Alicję Danielewską-Gabryś oraz †† lokatorów z ul. Konopnickiej 11c.-od 
sąsiadów;  
- Za † Joannę Schelenz-Penczawę - w 30. dzień po śmierci od lokat. z Astrów 16. 

Czwartek 4 lipca 2019. 

700 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do 
kapłaństwa. 

1700 Za † ojca Stanisława Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci. 

Piątek 5 lipca 2018. 

700 
Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za 
rodziny naszej parafii. 

1800 

1. W int Ewy Mrowiec z ok. 70. urodzin z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o 
Boże błog, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. TE DEUM. 
2. W intencji Stefani Rabiegi z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i 
św. Antoniego na każdy dzień.    TE DEUM 

  Sobota 6 lipca 2019. 

700 
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących oraz za 
†† członków Żywego Różańca. 

1800 Za † Lucjana Kocela na pamiątkę urodzin. 

Wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych - sobota 6 lipiec 2019 
 
   Święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych ustanowił papież Paweł VI. On 
również mianował Ją główną Patronką Apostolstwa Chorych w Polsce . Od 1968 
r. to Jej święto obchodzone jest 6 lipca każdego roku.  
 

    „Zbożne dzieła, które świadczą, że jesteśmy chrześcijanami — niemało 
przyczyniają się do tego, że ci, którzy chorują i cierpią boleści, doznają ulgi i 
pociechy. Za Przewodniczkę w tych dziełach chrześcijańskiej miłości słusznie 
uważana jest Dziewica i Boża rodzicielka. Owszem, Ona to, pobożnie wzywana, 
nie przestaje, macierzyńską swą opieką podnosić na duchu potrzebujących i 
nieszczęśliwych. Ją przeto, wzywaną przez Kościół jako ,,Uzdrowienie Chorych", 
Członkowie „Unii Apostolstwa Chorych" i wszyscy chorzy w Polsce czczą ze 
szczególnym pietyzmem i obrali sobie za Niebieską Patronkę.  
 

    Tak więc, od 1968 r., dzień 6 lipca stał się dla osób chorych, 
niepełnosprawnych i starszych w Polsce dniem pielgrzymkowym do 
Jasnogórskiej Pani a także do innych sanktuariów Maryjnych.  
    Gdy wieść o tym wydarzeniu dotarła do wszystkich polskich diecezji, 
ówczesny administrator apostolski archidiecezji lubaczowskiej ks. bp Jan 
Nowicki przysłał do sekretariatu Apostolstwa Chorych w Katowicach piękny 
kolorowy obrazek Matki Bożej, szczycącej się od wieków tytułem Uzdrowienia 
Chorych. Tytuł ten nadał jej jeszcze papież Pius V. Maryja w tym wizerunku 
czczona była od chwili ukoronowania Jej wizerunku przez Kapitułę Watykańską 
w 1668 roku w kościele ojców kamilianów pod wezwaniem św. Marii Magdaleny 
Pokutnicy w Rzymie. Od tej pory już kilkadziesiąt kopii tego Wizerunku 
czczonych jest na całym świecie, także w Polsce.  
 Na Górnym Śląsku, gdzie mieści się siedziba Apostolstwa Chorych, 
kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych znajdują się w 
Katowicach, w Tychach i w Orłowcu niedaleko Pszowa. Maryja Uzdrowienie 
Chorych w tym wizerunku czczona jest również przez członków Apostolstwa 
Chorych. To Ona wyprasza im łaskę zdrowia, a jeśli taka jest Boża wola, także 
łaskę wiernego i cierpliwego dźwigania krzyża wraz z Jej Synem Jezusem 
Chrystusem.  

 XIV Niedziela Zwykła 7 lipca 2019. 

700 
Za żyjących i †† 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 Krysty-
nę Kaczmarczyków. 

1700 Za † Halinę Kaczorek z okazji imienin. 


