
 
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 
 
 

SĄ JESZCZE MIEJSCA ! 

18/09/2022 XXV Niedziela Zwykła 

700
 Za † Mariannę Szprychę w 1. rocznicę śmierci. 

900
 Za † męża Tadeusza Draba, brata Tadka i rodziców Józefa i 

Agnieszkę Serwatków, syna Pawła, Józefa i Mariannę Drabów oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

1100
 W intencji Piotra Czembora z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu 

Świętego. 

1230
 Za † Elżbietę Polczyk. 

1700
 Za † Wandę Matuszewską - od lokatorów z ul. Katowickiej 59 abcd. 

XXIV Niedziela Zwykła 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy 
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 
w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 

dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do 
domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo 
znalazłem owcę, która mi zginęła”. 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, 
czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją 
znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 
„Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. 

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych 
z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». 

Koniec krótszej perykopy.   Łk 15, 1-10  

Głos świętego Antoniego 
11.09.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia:  
 

 poniedziałek - UROCZYSTOŚĆ NMP 
PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji; 

 

 wtorek - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i 
dK; 

 

 środa - ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO; 

 

 czwartek - Wspomnienie NMP Bolesnej; 
 

 piątek - Wspom. świętych męcz. Korneliusza, pap. i 
Cypriana, bpa; 

 

 sobota - wspom. dow. św. Roberta Bellarmina, bpa i 
dK, wspom. dow. św. Hildegardy z Bingen, dz. i dK, 
wspom. dow. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 
bpa. 



Jutro przypada uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki naszej 
archidiecezji.  

 

We wtorek przypada 13 dzień września - serdecznie zapraszamy na 
naboz en stwo fatimskie – rozpoczniemy je po Mszy s w. o godz. 1800.  

 

W najbliższą środę przypada Święto Podwyższenia Krzyża. Podczas 
Mszy s w. będzie moz liwos c  „pos więcenia” przyniesionych przez wiernych 
krzyz y. 

 

W środę spotkanie grupy seniorek na probostwie o godz. 1600. 
 

W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii s w.  

 

Spotkanie Kręgu Biblijnego w s rodę o godz. 1900. 
 

Legionistów i sympatyków legionu serdecznie zapraszamy na Mszę św. 
w ich intencji 16 września w czwartek o godz. 800. Legion przez ywa 
37 rocznicę powstania Legionu Maryi w naszej parafii. 

 

Zapraszamy rodziców dzieci klas III szkół podstawowych na spotkanie 
organizacyjne w związku z przygotowaniem do I Komunii s w. Odbędzie się 
w środę 28 września o godz. 1900. 

 
Już dziś zapraszamy na spotkanie dla rodziców kandydatów do 

bierzmowania, spotkanie w  środę 5 października o godz. 1900. 
 

Są jeszcze miejsca 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 parafii. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące remonty i inwestycje 
w naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. Za tydzien  kolekta na Wydział 
Teologiczny US .  

 

W przyszłą niedzielę po mszach możemy też wesprzeć podopiecznych 
Fundacji Ofiaruj Serce, kto ra prowadzic  będzie przed kos ciołem skromny 
kiermasz.  

 

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

Ogłoszenia Parafialne 11.09.2022 r. 
12/09/2022 Poniedziałek 

700
   

800
 Za †† Alinę i Leona Ciosków oraz †† z rodziny Mróz. 

1800
 1. Za † Józefa i Hildegardę Wyciślik w kolejną rocznicę śmierci. 

2. Za † Beatę od koleżanek z Liceum im. M.Curie Skłodowskiej. 

13/09/2022 Wtorek 

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

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

wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1800
 1. Za †† rodziców Wacława i Elfrydę Kowalczyków, teściów i szwagra 

Pawelskich. 
2. Za †† rodziców i rodzeństwo z rodziny Włoczyk. 

14/09/2022 Środa 

700
 Do Opatrzności Bożej w intencji syna Tomasza Karolaka z okazji urodzin, z 

prośbą o opiekę i potrzebne łaski Boże dla solenizanta, synowej i wnuczki. 

800
 Za † Ingrid Birk oraz †† z rodzin Birk i Danisz. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Stanisława Madeja od Małgorzaty Haczek z rodziną z Grojca; 
- Za † Ewę Król w 30. dzień po śmierci. 

15/09/2022 Czwartek 

700
 W intencji siostry Paschalii i Marioli z okazji urodzin o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, opiekę św. Antoniego i św. Rity. 

800
 Za †† Adelę Mierzwę, Elżbietę Ditrych i Teresę Lazik. 

1700
 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla rodziny 

Fojcik. 
2. Za †† z rodziny Wawrzyczek i Woźnica. 
3. 3. Za † Romana Brzozę na pamiątkę  70. Urodzin, oraz za †† z rodziny.  

16/09/2022 Piątek 

700
 Do Opatrzności Bożej o opiekę Matki Bożej dla Marii Piotrowskiej, z prośbą 

o dobre wyniki badań i zdrowie. 

800
 W intencji Legionu Maryi z ok. 37. rocznicę powstania Legionu Maryi w 

naszej parafii. 

1800
 1. Z okazji 50 urodzin Darka Chlasta jako podziękowanie za dar życia, z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary 
Ducha Świętego. Te Deum 

2. Za † Dorotę Duch - od córki Moniki z dziećmi. 

17/09/2022 Sobota 

700
 Za † Martę Piotrowicz w 30 dzień po śmierci. 

800
 Za †† Janinę i Jerzego Wróblewskich oraz Juliannę i Adama Dynerów. 

1800
 1. W int. wnuka Dawida i wnuczki Dagmary z okazji urodzin 

w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. dary 
Ducha Św. i zdrowie dla solenizantów i całej rodziny. 
2. W intencji Adriana Koziorowicza o łaskę zdrowia. 

 


