
 
ZWIEDZAMY POLSKIE POMORZE 

w terminie od 5 do 8 października 2022 r. 
 

Dzień 1:  
- wyjazd z Chorzowa w godzinach wczesnoporannych  
- Kalisz – Sanktuarium św. Józefa, Msza Święta; zwiedzanie miasta   
  z przewodnikiem  
- przejazd do Loretto – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej;  
  zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  
 
Dzień 2:  
- Msza Święta, śniadanie, oprowadzanie po Sanktuarium  
- przejazd do Pucka; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  
 
Dzień 3 i 4:  
- zwiedzanie Pucka, Helu, wybranych miejscowości Mierzei Helskiej i  
  Półwyspu Helskiego  
- zwiedzanie Gdańska  
- nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskiego Pomorza w  
  Swarzewie (lub Sianowie)  
- nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej  
- powrót do Chorzowa w godzinach wieczornych.  
 
Koszt: 710 złotych  
 

Szczegóły i zapisy w kancelarii 

11/09/2022 XXIV Niedziela Zwykła 

700
 Za parafian. 

900
 Za †† rodziców Helenę i Stanisława, siostrę Grażynę, ciocię 

Apolonię Świerczewskich oraz dziadków z obu stron. 

1100
 Za † Tadeusza Decowskiego od wnuków Janka i Kasi z rodziną. 

1230
 Do Op. Bożej w intencji Marii Wawrzyniak z okazji 90. urodzin z 

podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej, św. Rity i św. Antoniego dla solenizantki i jej 
rodziny. Te Deum 

1700
 Za † Edwarda Wiatra w 3 rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów, 

Lizelottę i Jana Keglerów, Stanisławę Pater oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

XXIII Niedziela Zwykła 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli 
ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, 
żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim 
uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 
moim uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie 
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył 
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby 
drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. 

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może 
stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw 
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i 
prosi o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem».   Łk 14, 25-33  

Głos świętego Antoniego 
04.09.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
 środa – wspomnienie dow. bł. Ignacego Kłopotowskiego;  
 czwartek – święto Narodzenia Najświętszej  Maryi Pnny; 
 piątek – wspomnienie dow. św. Piotra Klawera;  
 

 
Piątek -  przypada 87. 
rocznica poświęcenia 
naszej świątyni, którego 
dokonał 9 września 
1934 roku bp Stanisław 
Adamski. Za 
nawiedzenie w tym dniu 
naszego kos cioła 
i odmo wienie w nim 
Ojcze nasz i Wierzę w 
Boga można uzyskać odpust zupełny.   



W piątek przypada 87. rocznica poświęcenia naszej świątyni, 
którego dokonał 9 września 1934 roku bp Stanisław Adamski. Za 
nawiedzenie w tym dniu naszego kos cioła i odmo wienie w nim Ojcze nasz 
i Wierzę w Boga można uzyskać odpust zupełny.  

 

W czwartek podczas Mszy św. o godz. 1700 ks. Tadeusz zaprasza do 
wspólnej modlitwy w jego intencji z okazji jego minionych urodzin. 
Serdecznie zapraszam do wspólnego dziękczynienia z naszym 
ks. wikariuszem.  

 

Zapraszamy do grup i ruchów działających w naszej parafii Dzieci 
zapraszamy na msze s w szkolne w czwartki o godz. 1700. Zapraszamy na 
spotkania dla ministranto w w sobotę o 930, Dzieci Maryi oraz Boz ych Nutek 
w sobotę o godz. 1000. Młodziez  zapraszamy na spotkanie oazowe w piątek po 
Mszy s w. wieczornej. Dorosłych parafian serdecznie zapraszamy do rucho w 
i grup działających w naszej parafii.  

 

W tym tygodniu przypada I wtorek miesiąca, nabożeństwo do św. 
Antoniego w pierwsze wtorki odprawiamy takz e po Mszy s w. wieczornej.   

Spotkanie Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy św. wieczornej i po 
 naboz en stwie. 

 

Po wakacjach  spotkanie Kręgu Biblijnego w s rodę o godz. 1900. 
 

W sobotę odwiedzimy naszych chorych z posługą sakramentalną. 
 

Już dziś zapraszamy rodziców dzieci klas III szkół podstawowych 
na spotkanie organizacyjne w związku z przygotowaniem do I Komunii s w. 
Odbędzie się w s rodę 28 wrzes nia o godz. 1900. 

 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni w 
tygodniu w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem NSPJ, oraz w sobotę od 1700 
cicha adoracja. Zapraszamy. 

 

Chór Cantabile od jutra zaprasza na pro by w kaz dy poniedziałek 
o godz. 1800 w domu katechetycznym. 

 

Trwają zapisy na pielgrzymkę parafialną nad morze. W programie 
zwiedzanie Kalisza, Loreto, Pucka, Helu, Gdan ska. Wyjazd zaplanowano w 
dniach od 5 do 8 paz dziernika br. Szczego ły w kancelarii i na naszej stronie 
parafialnej. Zainteresowanych zapraszamy do  kancelarii parafialnej. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na archidiecezję, za tydzień 
kolekta zbierana będzie przez księz y na biez ą remonty i inwestycje w naszej 
s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Ogłoszenia Parafialne 04.09.2022 r. 
05/09/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Rudolfa Pisulę w rocznicę śmierci oraz †† krewnych i bliskich z rodziny. 

800
 Za † Martę Piotrowicz - od rodzin Nowackich i Konarskich. 

1800
 1. Za † Stanisława Madeja - od rodziny Olwiertów. 

2. Za † Władysławę Ulrych w 30. dzień po śm. oraz †† lok. ul. Krzywej 35. 
06/09/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† męża Franciszka Ursonia, rodziców, teściów, brata Jerzego, siostrę 

Czesławę, szwagierki Lidię i Magdalenę. 

1800
 1. Jako podziękowanie za zakończenie studiów Ani i o Boże 

błogosławieństwo w przyszłej pracy. 
2. Za †† Zofię i Antoniego Cyganików oraz Janinę Walkowiak. 

07/09/2022 Środa 

700
 Z ok urodzin Małgosi i  Krzysztofa o Boże błog., dla micjh i ich rodzin. 

800
 W int. Małgorzaty Dudziak z ok 80. urodzin z podzięk. za dar życia, 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego, 
zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Tadeusza Decowskiego od Jana Bałosa z rodzina z Grzechyni; 
- Za † Krzysztofa Lewandowskiego od Agaty i Rafała; 
- Za † mamę Agnieszkę Stasiak, teściową Katarzynę Jankowską, †† z rodzin 
Jankowski i Stasiak; 
- Za †† Elżbietę, Jana i Pawła Rzyczków, Jadwigę Szmidt, męża Ottona i 
syna Ernesta; 
- Za † Jerzego Krawczyka oraz †† z rodziny. 

08/09/2022 Czwartek 

700
 Za † Martę Piotrowicz - od Genowefy Bąk i Marka Jurczyńskiego. 

800
 Za † mamę Zofię Mierzwę w 8. rocznicę śmierci. 

1700
 W intencji ks. Tadeusza Kuśki z okazji jego minionych urodzin, o Boże 

błogosławieństwo, opiekę św. Antoniego  i potrzebne łaski na dalsze lata. 

09/09/2022 Piątek 

700
 1. Za †† Jana Nawarę, jego żonę Stanisławę oraz ich rodziców. 

2. W intencji dobrodziejów, budowniczych naszej świątyni. 

800
 W int Danuty i Edwarda Jarnańczyków z okazji 45. rocz ślubu jako podzięk. 

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

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

2. Za † Beniamina Łuczyńskiego w 1. rocznicę śmierci. 
10/09/2022 Sobota 

700
 Za †† rodziców Stanisława i Albinę Gnutków oraz brata Leszka. 

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

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

1800
 1. Za † Jana Gruszkę oraz †† z rodzin Gruszka i Nawrot. 

2. Za † Stanisława Kaszlika w 30. dzień po śmierci. 


