
Dziś o 1500 spotkanie tercjarzy  Zakonu św. Franciszka. 
 

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

 

Jutro po wieczornej Mszy św. spotkanie nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii s w.  

 

We wtorek 14 września przypada Święto Podwyższenia 
Krzyża. Podczas Mszy św. będzie możliwość „pos więcenia” 
przyniesionych przez wiernych krzyz y. 

 

Spotkanie Kręgu Biblijnego w s rodę o godz. 1900. 
 

Legionistów i sympatyków legionu serdecznie już dziś 
zapraszamy na Mszę s w. w ich intencji 16 wrzes nia w środę o godz. 
800. Legion przez ywa 36 rocznicę powstania Legionu Maryi w naszej 
parafii oraz 100 rocznicę istnienia. 

 

Dzisiaj w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-
Wilanowie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyn skiego i 
Matki Elz biety Czackiej. Wychodząc z kos cioła moz na zabrac  
pamiątkowy folder przygotowany przez Templariuszy. 

 

W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski  o solidarnos c  z Afgan czykami, Ks Abp W. Skworc 
zarządził w parafiach naszej archidiecezji zbio rkę jako pomoc 
materialną dla cierpiącego ludu afgan skiego. Zbio rkę 
przeprowadzimy w za tydzien  po mszach s w., a do o 
przeprowadzenie zbio rki zostały poproszone osoby z parafialnych 
zespoło w Caritas. 

 

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. 1900. 

 

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 biez ące rachunki parafii. 

 

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

Ogłoszenia Parafialne 12.09.2021 r. 

NMP Z PIEKAR głównej Patronki archidiecezji 

 Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia 
stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: 
«Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z 
Tobą». 
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest mo-
ją matką i którzy są moimi braćmi?» 
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i 
moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten 
jest Mi bratem, siostrą i matką». Mt 12, 46-50  

Głos świętego Antoniego 
12.09.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
Obchody liturgiczne tygodnia: 

  
 

 dzisiaj -  uroczystość NMP z Piekar ;  
 dzisiaj - beatyfikacj Ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 
 poniedziałek—Wspom. Św. Jana 
Chryzostoma; 
 wtorek – święto Podwyższenia Kryza 
Świętego;  
 środa – wspom,. Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej; 
 czwartek – wspom. św. męczenników 
Korneliusza i Cypriana; 
 piątek—wspom. Dow. Św. Roberta 
Bellarmina i wspom dow. Św. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego; 
 sobota - święto ś. Stanisława Kostki.  

 
  
 



13/09/2021 Poniedziałek 

700
 Za †† męża Zenona Sroczyńskiego, rodziców Józefa i Cecylię Trelów, 

teściów, braci i siostry Natalii, dziadków i babcie. 

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

wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1800
 Za †† Józefa i Hildegardę Wyciślików. 

14/09/2021 Wtorek 

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

800
 Za † Krystynę Wereszczyńską jako pamiątka urodzin. 

1800
 1. Za † mamę Elfrydę Kowalczyk w 10. rocznicę śmierci oraz ojca Wacława 

Kowalczyka w 9. rocznicę śmierci. 
  
2. Za † Agnieszkę Pocztowską w 1. rocznicę śmierci od mamy i siostry z 
rodziną. 

15/09/2021 Środa 

700
 Za †† Romana Woźnicę w 1. rocznicę śmierci, jego siostrę Jolantę oraz 

rodziców. 

800
 Za † Adelę Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci, Elżbietę Ditrich, 

Małgorzatę i Piotra Ditmanów oraz Teresę Lazik. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Genowefę Małecką jako pamiątka urodzin od syna, córki, wnuków i 
prawnuczki; 
- Za † Alfreda Biolika w 2. rocznicę śmierci; 
- Za † Antoninę Nagel - od Marzeny z rodziną; 
- Za † Eleonorę Mazurek - od siostry Ireny z rodziną; 
- Za † Jana Klamę i Reginę Klamę jako pamiątka urodzin. 

16/09/2021 Czwartek 

700
 Za † Mariannę Blajer - od znajomych. 

800
 W intencji Legionistów i sympatyków Legionu Maryi z ok. 36. rocznicę 

powstania Legionu Maryi w naszej parafii oraz 100. rocznicę istnienia. 

1700
 1. W intencji Małgorzaty Jussel z okazji 75. urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 
 2. W intencji Jakuba Kucza z okazji 10. urodzin jako podziękowanie za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej. 

17/09/2021 Piątek 

700
 Za † Małgorzatę Strąk - od przyjaciółki Marysi. 

800
 Za † Janinę w rocznicę śmierci i Jerzego Wróblewskich oraz ich rodziców. 

1800
 1. Za † Zygmunta Gorola w 1. r. śmierci, †† żonę Małgorzatę i syna 

Andrzeja 
 2. Za † Alfreda Adamskiego w 30 dzień po śmierci od lokatorów z ul. 
Krasickiego 7. 

18/09/2021 Sobota 

700
 Za †† Jana i Paulinę Marcińczaków oraz Marię Szotek. 

800
 Za †† rodziców Lucynę i Czesława Gizlerów, Józefę i Stanisława Gizlerów 

oraz Agnieszkę i Franciszka Skibińskich. 

1400
 Ślub: Weronika Bzura i Mateusz Gralka. 

1800
 Za † Jana Gruszkę, †† z rodzin Gruszka i Nawrot. 

19/09/2021 XXV Niedziela Zwykła 

700
 Za † Eleonorę Mazurek od rodziny Kożuchów i Walczaków. 

900
 Za †† Jadwigę i Alberta Mały. 

1100
  Za †† Mariusza, Helenę, Franciszka, Stanisława, Józefa Jurczyków, Anna, 

Maksymiliana Grzymalskich, Marię, Krzysztofa Szewerów, Czesława 
Stanka, Dariusza, Antoniego Kudełków, Piotra, Genowefę Wyderków i 
Ludwika Kozaczka.  

1230
 W intencji Jadwigi Jędralskiej z okazji 75. urodzin  jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, wzrost wiary, nadziei i miłości. Te Deum 

1700
  W intencji Ryszarda Różalskiego z okazji urodzin, jako podziękowanie za 

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

 Cudowny obraz pochodzi z XVII wieku: 
przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Maryja patrzy 
uważnie - pełna miłości i miłosierdzia, w prawej ręce trzyma 
jabłko, na lewej Dzieciątko Jezus. Oczy Dzieciątka są 
zwrócone ku niebu, ku Ojcu, jakby z prośbą; prawą rączką 
błogosławi, w lewej trzyma książkę. 
 Już wcześniej (XV w.) był w Piekarach obraz Maryi 
słynący łaskami. W XVII wieku opiekę nad sanktuarium objęli 
jezuici i z tego okresu pochodzi obecnie czczony obraz. Gdy 
zaraza zaczęła dziesiątkować ludność okolicznych miast, ich 
mieszkańcy szukali ratunku u Najświętszej Matki. Najpierw 
ocalenia doznały Tarnowskie Góry - po procesji z obrazem 

ustała zaraza. Parę lat później (1680 r.) wybuchła zaraza w Czechach. Cesarz 
Leopold poprosił o przysłanie na jakiś czas cudownego obrazu. Przewieziono go 
do Pragi, gdzie był obnoszony w procesji pokutnej i błagalnej po ulicach miasta. 
Zaraza ustała i po uroczystościach pożegnalnych obraz wrócił do Piekar. Cesarz, 
jego żona i matka złożyli drogocenne wota jako wyraz wdzięczności. 
 Przed tym obrazem modlił się Jan III Sobieski o zwycięstwo, jadąc pod 
Wiedeń. August Saski, wybrany na króla Polski (August II Mocny), w Piekarach 
wyznał wiarę katolicką (29 lipca 1697 r.). Od wieku XVII ożywia się ruch 
pielgrzymkowy, co stanowiło zaporę dla rozszerzania się protestantyzmu. 
Dokonywał się tutaj nieustanny proces odnawiania życia duchowego i moralnego 
Ślązaków. 


