
W październiku serdecznie zachęcamy do udziału 
w nabożeństwach różańcowych, w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 
1715 (za wyjątkiem czwartku – w czwartki dopiero po Mszy św. szkolnej.) 

 
W tym tygodniu przypada I Czwar tek nowego miesiąca. 
 
W środę o godz. 1530 spotkanie emerytów i seniorów na probostwie.  
 
W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 
W środę o godz. 1845 spotkanie rodziców kandydatów do 

bierzmowania, tj. uczniów klas ósmych.    
 

W czwartek o godz. 1800 spotkanie pełniących funkcję lektora 
podczas mszy św. oraz dla tych którzy taką funkcję chcieliby pełnić.  

 
W sobotę odwiedziny chorych parafian z posługą sakramentalną. 
 
W ubiegłą niedzielę kolejnych trzech mężczyzn z naszej wspólnoty 

parafialnej zostało ustanowionych nadzwyczajnymi szafarzami Komunii 
św. To panowie Paweł Bartoszek, Dariusz Dąbrowski i Kamil Mazurek – 
serdecznie gratulujemy i życzymy opieki św. Jacka patrona naszych 
nadzwyczajnych szafarzy. Posługę nadzwyczajnego szafarza w naszej 
parafii pełni jedenastu mężczyzn. Przy tej miłej okazji przypominamy, że 
szafarze nadzwyczajni Komunii św. zanoszą chorym Pana Jezusa co 
niedzielę. Zachęcamy do korzystania z tych możliwości. 

  
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy kolejny Dzień  Papieski. 

Z tej okazji odbywa się tradycyjna zbiórka na fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia.  

   
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Seminar ium 

Duchowne w Katowicach. Za tydzień kolekta na potrzeby naszej parafii. 
Bóg Zapłać za każdą ofiarę.   

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest 

nowy Mały Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny 
Głos Św. Antoniego, a wychodząc z kościoła można zabrać ze sobą 
wydrukowane ABC Krucjaty Społecznej błog. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego. 

   
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg 

udziela swego błogosławieństwa.   Szczęść Boże!  

Ogłoszenia Parafialne 03.10.2021 r. 

XXVII Niedziela Zwykła Rok B 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, py-
tali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» 
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc 

waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca 
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 
A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, 
tego niech człowiek nie rozdziela». 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto 
oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. 
I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołó-
stwo»  

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie 
szorstko zabraniali im tego. 

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». 

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.  
      Mk 9, 38-43. 45. 47-48   

Głos świętego Antoniego 
03.10.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
 
 poniedziałek  - wspom. Św. Franciszka z Asyżu; 
 wtorek   - wspom św. Faustyny Kowalskiej;  
 środa   - wspom dow św. Brunona; 
 czwartek   - wspom. NMP Różańcowej; 
 piątek   - wspom. Św. teresy od Dzieciątka Jezus; 
 Sobota   - wspom dow św. Dionizego 
           - wspom dow św. Jana Leonardiego.  
  



04/10/2021 Poniedziałek 

700
 W  podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą, o dary Ducha Świętego, 

Boże błogosławieństwo dla Bożeny. 

800
 Za †† męża Kazimierza Sołtysa w kolejną rocznicę śmierci oraz 

pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 Za †† Martę Gansiniec, jej męża Antoniego, córkę Łucję, syna Eugeniusza, 

Romana i Stanisławę Staniszewskich i ich córki. 

05/10/2021 Wtorek 

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

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

Obalskich. 

1800
 Za †† Waldemara i Bogusława Kaczyńskich, Jana i Józefa Nabiałków, Marię 

i Wacława Kazimierczaków, Włodzimierza Skrońskiego i Adriana Habera. 

06/10/2021 Środa 

700
 Za †† rodziców Pawła i Joannę Skrzypców, brata Piotra i bratanka Patryka. 

800
 Za †† Marię, Czesława i Idziego Mazurkiewiczów. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Antoninę Nagel od Edyty z rodziną; 
- Za †† lokatorów z ul. Astrów 12; 
- Za †† Monikę Harmuth w 30 dzień po śmierci, męża Eugeniusza, oraz  za 
   †† z rodzin Mucha, Bronder, Niewrzoł i Mańka; 
- Za †† Jadwigę Kurek w 30 dzień po śmierci oraz męża Henryka. 

07/10/2021 Czwartek 

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

do kapłaństwa. 

800
 Za parafian. 

1700
 1. Za † ojca Ireneusza Kułagę w 13 r. śmierci oraz †† z rodziny. 

2. Za † Grzegorza Imiełowskiego w 30 dzień po śmierci. 

08/10/2021 Piątek 

700
 Za †† męża Norberta Szklorza z okazji kolejnej rocznicy śmierci, jego 

rodziców, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Z okazji urodzin Brygidy Bogaleckiej jako podziękowanie za otrzymane 

łaski. 

1800
 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

09/10/2021 Sobota 

700
 W kolejne rocznice śmierci Pawła, Józefa, Marianny Drabów, Józefa, 

Agnieszkę, Tadeusza Serwatków oraz †† z rodzin Kurzyńskich i Motłochów. 

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

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, oraz dusze w czyść 

1800
 W podziękowaniu za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, 

światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego z okazji 
urodzin Krystyny Dołęgowskiej. 

10/10/2021 XXVIII Niedziela Zwykła 

10/10/2021 XXVIII Niedziela Zwykła 

700
 W intencji Antoniny i Stefana Niedźwieckich z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z okazji 40 rocznicy ślubu. 

900
 Za †† rodziców Władysławę i Maksymiliana Wojtczaków, dziadków 

Banaszków i Wojtczaków, Elżbietę Zielińską i Adama Olasa. 

1100
 1. Za †† syna Bogusława w 3. rocznicę śmierci, córkę Leokadię w 19. 

rocznicę śmierci, rodziców Marię i Stanisława, mężów Kazimierza i Józefa 
Dzierżengę oraz †† z rodziny. 
2. Za †Josepha Biellmanna i †† z rodziny Wegłowskich, Dąbrowskich, 
Ratajczyków, Kołodziejów, Augem  i Biellmann. 

1230
 W intencji Ireny Zorychta  z okazji 85. rocznicy urodzin jako podziękowanie 

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

1700
 W intencji Natalii i Adama z okazji 10. rocznicy ślubu oraz Anny i 

Zbigniewa z okazji 40 rocznicy ślubu jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

Św. Ludwik Maria Grignon 
de Montfort o różańcu: 

 

„Różaniec jest źródłem i skarbnicą 
dóbr różnego rodzaju: grzesznicy 

otrzymują przebaczenie win; 
spragnieni doskonałości rosną w 

łasce; […] ci, którzy płaczą, 
znajdują radość; kuszeni bywają 

uspokojeni; potrzebujący 
otrzymują pomoc i pociechę; 
zakonnicy powracają do życia bardziej doskonałego; nieuczeni zostają 

pouczeni; żywi tryumfują nad próżnościami; a zmarli otrzymują oczekiwane 
miłosierdzie jako pomoc.” 

*** 

„Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest 
czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest 

czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej 
składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej 

dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych.” 
*** 

„Zdrowaś Maryjo dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem 
i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, 

którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, jest 
uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią 

Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej.” 


