
 

Mamy jeszcze wolne intencje  
w nadchodzących tygodniach:  

 
w Październiku: 
 

7/10 -   8.00 
10/10 -  8.00 
12/10 – 7.00 
15/10 -  7.00 
17/10 -  7.00 
19/10 -  7.00  i 8.00 
21/10 -  8.00 
23/10 -  7.00 
26/10 -  8.00 

Obchody liturgiczne tygodnia:  
 

 wtorek - Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.  
 środa - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej. 
 czwartek - wspom dow św. Brunona  
 piątek - Wspomnienie NMP Różańcowej 

Zapraszamy do 
kancelarii 

 

albo zadzwoń  
(32) 241 33 29 

08/10/2022 Sobota 

700
 Za †† męża Norberta Szklorza w kolejną rocznicę śmierci, jego 

rodziców i rodzeństwo. 

800
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, 

Emila, Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za † Henryka Gąsiora w 1 rocznicę śmierci. 

             09/10/2022 XXVIII Niedziela Zwykła 

700
 Za †† Jadwigę Jagieniak jako pamiątka urodzin oraz Edwarda 

Jagieniaka w kolejną rocznicę śmierci. 

900
 Za † Stefanię Machowską w 1 rocznicę śmierci. 

1100
 W intencji Brygidy Bogaleckiej z okazji urodzin jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo. 

1230
 W intencji Piotra Wawrzyczka z okazji 80 urodzin jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. Te Deum 

1700
 W intencji Krystyny Dołęgowskiej z okazji urodzin jako 

podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błog, zdrowie, światło 
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

XXVII Niedziela Zwykła 

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij 
się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci 
z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: 
„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a 
potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że 
wykonał to, co mu polecono? 

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: 
„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać”».      Łk 17, 5-10 

Głos świętego Antoniego 
02.10.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Z komentarza do dzisiejszej Ewangelii: 
 

Chrystus bezpośrednio nawiązuje do 
prośby Apostołów o pomnożenie wiary, 
wskazując na sposób, w jaki można je 
osiągnąć, a mianowicie przez pokorną 
służbę. Chodzi oczywiście o służbę 
Bogu, ale trzeba przyznać, że nie jest ona 
wcale łatwa, ponieważ wymaga tego, co 
jest w pewnym sensie przeciwne naszej 
naturze. Na ogół jesteśmy przecież 

nastawieni na to, aby nas doceniano, aby zauważono naszą pracę 
i słusznie za nią wynagrodzono. Taką też postawę przyjmujemy nieraz 
nawet wobec Boga: służąc Mu pragniemy, aby stale nam błogosławił i to 
w formie, jaką uznamy za słuszną. Stąd niezwykle trudno przychodzi 
powiedzieć sobie: "jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami, 
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać". A właśnie taka dopiero 
postawa jest wyrazem naszej żywej wiary i sprawia, dzięki działaniu 
Bożemu, jej pomnożenie.  

W środę wyjeżdżamy na naszą parafialną 
pielgrzymkę nad morze.  Wyjazd o godz. 500 sprzed 

kościoła.  Są jeszcze wolne miejsca, 
zainteresowanych zapraszamy do kancelarii.     



 
W październiku serdecznie zachęcamy do udziału 

w naboz en stwach ro z an cowych, w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 
1715 (za wyjątkiem czwartku – w czwartki dopiero po Mszy s w. szkolnej.)  

 
Jutro, 3 października, swoje urodziny przeżywać będzie nasz 

wikariusz ks. Łukasz Skiba. Serdecznie zapraszamy na mszę św 
w intencji ks. Łukasza o godz. 1800. 

 
W środę wyjeżdżamy na naszą parafialną pielgrzymkę nad 

koprze. Wyjazd o godz. 500 sprzed kościoła. Są jeszcze wolne 
miejsca, zainteresowanych zapraszamy do kancelarii.     

 
W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 
W środę o godz. 1900 spotkanie rodziców kandydatów do 

bierzmowania, tj. ucznio w klas o smych.    
 
W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek nowego 

miesiąca. 
  
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. 

Za tydzien  kolekta na Wyz sze S ląskie Seminarium Duchowne 
w Katowicach. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.   

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , 

jest nowy Mały Gos c , są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny 
Głos Św. Antoniego. 

   
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim 

Bo g udziela swego błogosławien stwa. .      
     

        Szczęść Boże! 

Ogłoszenia Parafialne 02.10.2022 r. 
02/10/2022 XXVII Niedziela Zwykła 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ. 

900
 W intencji Elżbiety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1100
 Za †† brata Andrzeja Skibę, jego żonę Krystynę, rodziców, siostrę, dwóch 

szwagrów i pokrewieństwo z rodzin Skiba i Podsiadło. 

1230
 1. W int. Danuty i Jerzego Wyciślików z okazji 55 rocznicy ślubu, 80 urodzin 

Jerzego i 76 urodzin Danuty jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity. Te Deum 

2. Za † córkę Leokadię w 20 rocznicę śmierci, syna Bogusława Szpak w 4 
rocz. śmierci oraz męża Kazimierza, Józefa i rodziców Ochałek. 

1700
 Za † Aleksandrę Łebek w 2. rocz. śm, za †† z rodzin Gajos, Foksa, Łebek. 

03/10/2022 Poniedziałek 

700
 Za †† Annę Nawarę, męża Jana, syna Stanisława, żonę Annę oraz synów: 

Antoniego i Jana. 

800
 Za † Władysławę Wicherę w 4. rocznicę śmierci, †† z rodzin Rurański, 

Łuczak i Wichera. 

1800
 W intencji ks. Łukasza Skiby z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo, 

opiekę św. Antoniego i potrzebne łaski na dalsze lata. 

04/10/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† męża Kazimierza Sołtysa w rocz śm. oraz pokrewieństwo z obu stron 

1800
 Za † Martę i Antoniego Gansińców, córkę Łucję, syna Eugeniusza oraz †† z 

rodziny Staniszewskich. 

05/10/2022 Środa 

700
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Teresy i rodziny. 

800
 Za †† syna Zbigniewa Jarczaka,  Annę i Józefa Jarczaków oraz Zofię i 

Szczepana Obalskich. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Stanisława Madeja od Bogumiły i Grzegorza Danelów; 

06/10/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących się 

do kapłaństwa. 

800
 Za † Beatrice Pohl w 5 rocznicę śmierci. 

1700
 Za †† Irenę Bryłkę w 1 rocznicę śmierci, męża Janusza i syna Adama. 

07/10/2022 Piątek 

700
 1. Ku czci NSPJ w int. wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

2. Za wstawiennictwem św. Rity do NSPJ w intencji rodziny Jana i Janiny 
Rostkowskich z prośbą o potrzebne łaski i pogłębienie wiary. 

800
   

1800
 Za † Wandę Matuszewską od lokatorów z ul. Katowickiej 59 abcd. 


