
Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego. 
 

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.)  

 

W środę zapraszamy na ostatni w tym roku wieczór 
fatimski. Rozpoczniemy go Mszą św. o godz. 1800, po niej 
naboz en stwo z procesją woko ł kos cioła. Wyjątkowo we wtorek nie 
będzie różańca przed Mszą o 1715.  

 

W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu 
Biblijnego. 

 

W czwartek odbędzie się zbiórka elektrośmieci. Zużyty 
sprzęt moz na przynosic  do godz. 1400, potem zostaje wywieziony. 
Uzyskane w ten sposo b s rodki trafiają jako pomoc dla misjonarzy.  

 

W sobotę 2 października rozpoczął się VII Chorzowski 
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W naszym kościele 
koncert odbędzie się 16. października o godz. 1900. Wystąpią 
Wacław Golonka – organy, oraz słowacki bas Gustav Belaczek. 
W trakcie festiwalu zabrzmi muzyka organowa w wykonaniu polskich 
wirtuozo w organowych, a takz e znane pies ni na sopran i organy oraz 
bas i organy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału 
w festiwalu. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii, po 
Mszach z okazji XXI Dnia Papieskiego moz emy wesprzec  Fundację 
Dzieła Nowego Tysiąclecia. Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez 
księz y na potrzeby naszej parafii, na biez ące remonty. Bo g Zapłac  za 
kaz dą ofiarę.   

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej, jest Gość 
Niedzielny, Mały Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn 
informacyjny Głos Ś w. Antoniego.  

  

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

Ogłoszenia Parafialne 10.10.2021 r. 

XXVIII Niedziela Zwykła Rok B 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadł-
szy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest do-
bry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». 

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzega-
łem od mojej młodości». 

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci 
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz 
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmur-
niał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak 
trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Ucznio-
wie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokła-
dają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bo-
gatemu wejść do królestwa Bożego». 

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc mo-
że być zbawiony?» 

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Bo-
ga; bo u Boga wszystko jest możliwe». Mk 10, 17-27   

Głos świętego Antoniego 
10.10.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
Poniedziałek wspom. św. Jana XXIII 

wtorek   wspom.dow.  Bł. Jana Beyzyma; 

środa  wspom. bł. Honorata Koźmińskiego;  

czwartek wspom. dow. Małgorzaty Marii Alacouque; 

  wpom. dow. Św. Kaliksta; 

piątek   wspom. św. Teresy od Jezusa 

sobota  urocz. św. Jadwigi Śląskiej; 

środa   13 paz dziernika godz. 1800  wieczór fatimski  

  wyjątkowo nie będzie różańca o 1715 



11/10/2021 Poniedziałek 

700
 Za †† rodziców Joannę i Pawła Skrzypców. 

800
 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. opiekę Św. 

Rodziny dla Teresy i dzieci. 

1800
 Za † mamę Marię Kociembę w 1. rocznicę śmierci, † tatę Zenona oraz 

pokrewieństwo z obu stron. 

12/10/2021 Wtorek 

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

800
 Za †† Aleksandrę, Zenona i Andrzeja Krzyżanowskich. 

1800
 W int. Krzysztofa Nawrata z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

13/10/2021 Środa 

700
 Za † Janusza Bryłkę i jego syna Adama. 

800
 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o 

wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † męża Edmunda Olszewskiego w 9. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny z 
obu stron; 
- Za † Grzegorza Zaporę w 2. rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące; 
- Za † Janusza Krajewskiego w 7. rocznicę śmierci; 
- Za †† Alicję Gilewską, męża Wiesława, Teodorę, Andrzeja, Krystynę i 
Bronisława Piotrowskich; 
- Za †† Kazimierę Roleder i Jerzego Cyganka od lokatorów z ul. Krzywej 39; 
- Za † Zbigniewa Skowrona. 

14/10/2021 Czwartek 

700
 Za † kuzynkę Paulinę Wołoch od Anieli i Mariana Kołodziejczyków i 

Stanisławy Petryk. 

800
 W intencji Urszuli Brol z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

1700
 1. O wiarę, mądrość Bożą, światło Ducha Świętego dla nauczycieli 

chorzowskich szkół, a zwłaszcza nauczycieli z Szkoły Podstawowej  nr 5 w 
Chorzowie. 
2. O uzdrowienie z choroby nowotworowej i błogosławieństwo Boże dla 
Jadwigi Bielawskiej. 

15/10/2021 Piątek 

700
 Za † Annę Tabacką, †† z rodzin Skrzypiec, Bartosz i Polak. 

800
 Za † Jadwigę Kurek od brata Janka oraz córek Kingi i Asi z rodzinami. 

1800
 1. Za †† mamę Anielę w 40 rocznicę śmierci, ojca Pawła oraz †† z rodziny. 

2. Za † Monikę Głowacką w 5 rocznicę śmierci. 

16/10/2021 Sobota 

700
 Za † Amelię Bartoszewską w 1 rocznicę śmierci. 

800
 Za † Stanisława  Cepę jako pamiątka urodzin. 

1800
 W intencji Małgorzaty i Maurycego Makowskich  z okazji 35. rocznicy 

ślubu jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

16/10/2021 Sobota 

700
 Za † Amelię Bartoszewską w 1 rocznicę śmierci. 

800
 Za † Stanisława  Cepę jako pamiątka urodzin. 

1800
 W intencji Małgorzaty i Maurycego Makowskich  z okazji 35. rocznicy 

ślubu jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny. 

17/10/2021 XXIX Niedziela Zwykła 

700
 Za parafian. 

900
 Za † Edytę Wróbel w 1 rocznicę śmierci. 

1100
 W int. Wandy i Romana Kołodziejów, Ewy, Alexandre, Jana i Leny 

Biellmannów, Agnieszki, Adama, Hani, Zosi Melzerów, Heleny, Etienne, 
Vincenta i Mariannę Biellmann oraz Francois Biellmann z rodziną oraz 
Genevieve Bilmann Vivianne i Jean Augem. 

1230
 W intencji żywych i †† członków Polskiego Zw. Niewidomych koło Chorzów. 

1700
 Za † Marcina Szubę jako pamiątka urodzin. 

 
CUD SŁOŃCA 

13.10.1917. 
 
 

(…) Podczas całego trwania 
objawienia padał deszcz. Przy końcu 
spotkania Łucji i Najświętszej 
Maryi Panny, w chwili gdy Maryja 
zaczęła się unosić, a dziewczynka 

wykrzyknęła słowa „Popatrzcie na słońce!”, chmury się rozpierzchły odsłaniając 
słońce, które wyglądało jak ogromny srebrny dysk. Lśniło tak intensywnie, jak 
jeszcze nigdy, lecz jego blask nie oślepiał. Trwało to tylko chwilę. Ta ogromna 
kula zaczęła jakby „tańczyć”. Słońce było jakby gigantycznym ognistym kołem, 
kręcącym się szybko. Zatrzymało się na jakiś czas, zanim znów zaczęło kręcić się 
wokół swojej osi z oszałamiającą prędkością. Następnie zaczęło przybierać różowy 
kolor na krawędziach i ślizgać po niebie, wirując i rozsypując czerwone snopy 
płomieni. Światło to odbijało się na ziemi, na drzewach i krzewach, a także na 
twarzach ludzi i na ich ubraniach, przyjmując świetliste różnobarwne odcienie. 
Trzykrotnie ożywiona szaleńczym ruchem kula ognia zaczęła drżeć i trząść się. 
Wydawało się, że opadając ruchem zygzakowatym spadnie na przerażony tłum. 
Wszystko to trwało około dziesięciu minut. Na końcu słońce wspięło się znów 
wijącym ruchem do punktu, z którego zaczęło opadać, na nowo przyjmując swój 
spokojny wygląd i odzyskując zwykłą jasność swego światła.   
       źródło: https://fatima.pl/ 


