
08/09/2021 Środa 

700 Za † mamę Zofię Mierzwę w 7. rocznicę śmierci. 

800 Z podziękowaniem za odzyskane zdrowie z ciężkiej choroby nowotworowej 
oraz o miłość i zgodę dla dzieci i wnuków Barbary. 

1800 Msza św. zbiorowa: 
- Za † Waltera Grosa oraz †† lokatorów z ul. Krzywej 9; 
- Za † Eleonorę Mazurek od Florentyny Mazurek i rodziny Majstraków z Tarchał 
Wielkich; 
- Za †† z rodziny Matyasik; 
- Za † Elżbietę Zenowską w 30 dzień po śmierci; 
- Za † Mariannę Blajer od lokatorów z ul. Astrów 12; 
- Za † Halinę Machowską jako pamiątka 70 urodzin; 
- Za †† mamę Agnieszkę Stasiak, teściową Katarzynę Jankowską, brata Romana, 
wujka Jana i babcię Agnieszkę; 
- Za † Jerzego Krawczyka oraz †† z rodziny. 

09/09/2021 Czwartek 

700 Za wstaw MB Nieust Pomocy o uzdrowienie koleżanki i przyjaciółki Violety. 

800 Za †† Magdalenę, Pawła, Barbarę i Klarę Kopieczny. 

1700 Za † Helmuta Kempę w 1. rocznicę śmierci, żonę Jadwigę oraz †† z rodziny. 
10/09/2021 Piątek 

700 Za †† rodziców Ewę i Eugeniusza Strzelczyków oraz brata Andrzeja. 

800 Za † Andrzeja Lesińskiego w 30. dzień po śmierci od lokatorów 
z ul. Karpińskiego 18. 

1800 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
11/09/2021 Sobota 

700 Za † Helenę Smołę w 1. rocznicę śmierci od męża i synów z rodzinami. 

800 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 
Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika. 

1800 Do Opatrzności Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błog., dary Ducha Świętego, zdrowie dla wnuka Dawida z okazji 20 
urodzin, wnuczki Dagmary z okazji 9. urodzin oraz dla całej rodziny. 

12/09/2021 XXIV Niedziela Zwykła 

700 Za † Eleonorę Mazurek od chrześniaka Andrzeja Mazurka z rodziną 
z Tarchał Wielkich. 

900 W intencji Wandy Otto z ok 70. urodzin jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej. Te Deum. 

1100 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego, Joannę Pustelników, Marię Krannich, 
Klarę i Gerarda Pampuchów, Weronikę i Stanisława Zająców, †† z rodzin 
Filuś, Pustelnik i Kraczla. 

1230 1. W intencji Ireny Narejko z ok. 80 ur. oraz 5 ur. prawnuczki Pauliny Szop,  
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. Te Deum. 
2. W int. Aleksandry Muller z prośbą o Boże błog. z okazji 18 urodzin. 

1700 Za †† Edwarda Wiatra w 2 rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, Lizelottę 
Kegler w 15 rocznicę śmierci, Stanisławę Pater oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

XXiII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Je-
zioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 
 Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby poło-
żył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył pal-
ce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, 
westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz 
otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawi-
dłowo mówić. 
 Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bar-
dziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdu-
mieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch 
przywraca i niemym mowę». Mk 7, 31-37  

Głos świętego Antoniego 
05.09.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

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

roku dla szko ł s rednich - s roda godz. 800. 
 
Czwartek -  przypada 
86. 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 przypada 86. rocznica poświęcenia naszej 
świątyni, którego dokonał 9 września 1934 roku bp Stanisław 
Adamski. Za nawiedzenie w tym dniu naszego kościoła 
i odmo wienie w nim Ojcze nasz i Wierzę w Boga można uzyskać 
odpust zupełny.  

 

Zapraszamy do grup i ruchów działających w naszej 
parafii Dzieci zapraszamy na Msze św 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 s w. 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. 

 

Spotkanie Kręgu Biblijnego w s rodę o godz. 1900. 
 

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 
29 wrzes nia o godz. 1800. 

 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej 
s wiątyni w tygodniu we wtorek po wieczornej Mszy s w. razem 
z Odnową w Duchu Ś w., (to około godzinna adoracja na kto rą 
zapraszamy wszystkich chętnych), w czwartek o 1530 razem 
z Arcybractwem NŚPJ, oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. 
Zapraszamy. 

 

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Piekarskie - gło wnej patronki naszej archidiecezji.  

 
Chór Cantabile od jutra zaprasza na próby w każdy 

poniedziałek o godz. 1730 w siedzibie Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego 7. 

 
 

Ogłoszenia Parafialne 29.08.2021 r. 
W tym roku przypada 100 rocznica powstania Legionu Maryi oraz 

36 rocznica istnienia Legionu Maryi w naszej parafii oraz. Legionistów 
i sympatyko w legionu serdecznie juz  dzis  zapraszamy na Mszę s w. w ich 
intencji w czwartek 16 wrzes nia o godz. 800. 

  
Wyjazd naszej parafialnej pielgrzymki jutro o godz. 500 sprzed 

kościoła, prosimy przyjść kilka minut wcześniej.  
 

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. 

 

W związku z faktem, że w Chorzowie na dziś uprzednio został 
zaplanowany mobilny punkt szczepień w Urzędzie Miasta, powstanie 
dodatkowego punktu szczepień w krypcie naszego kościoła Wojewoda 
Śląski odwołał. Dziś od godz. 1400 — 1800 można się zaszczepić 
w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1. 

 

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech Bóg udziela swego 
błogosławien stwa.     Szczęść Boże! 

06/09/2021 Poniedziałek 

700 O łaskę wiary dla dzieci i ich rodzin 

800 Za †† Zofię i Antoniego Cyganików, Janinę Walkowiak oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

1800 W intencji Barbary Cebulskiej z ok. 70 urodzin, z podziękowaniem za dar 
życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie. Te Deum. 

07/09/2021 Wtorek 

700 1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 
2. W int Małgorzaty Dudziak z ok. urodzin jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błog. Ducha Św, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

800 Za †† męża Franciszka, rodziców, teściów, brata Jerzego, szwagierki 
Magdalenę i Lidię. 

1800 Za †† mamę Marię Irek w kolejną rocznicę śmierci, męża, Weronikę, 
rodziców i teściów. 

INTENCJE MSZY ŚW. OD 6 DO 12 WRZEŚNIA  


