
Ogłoszenia Parafialne 13.09.2020 r. 

Dziś przypada 13 dzień września - serdecznie zapraszamy 
na naboz en stwo fatimskie – rozpoczniemy je po Mszy s w. o godz. 1700. 
Nie będzie nieszporo w o 1630. 

 

Dziś o 1500 spotkanie tercjarzy  Zakonu św. Franciszka. 
 

Jutro 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża. 
Podczas Mszy s w. będzie moz liwos c  „pos więcenia” przyniesionych 
przez wiernych krzyz y. 

 

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

 

Spotkanie Kręgu Biblijnego w s rodę o godz. 1900. 
 

W czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 1700  w int. 
ks. Tadeusza Kuśki, naszego wikarego. Ks. Tadeusz zaprasza do 
wspólnego dziękczynienia z ok. minionych swoich urodzin.   

 

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 35 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 czwartek 24 wrzes nia o godz. 1900. 

 

Kandydaci do sakramentu bierzmowania proszeni są 
o kontakt z ks. Piotrem. Chodzi o kandydato w, kto rzy rozpoczynają 
przygotowanie. 

 

W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1100 
ostatnia grupa tegorocznych trzecioklasistów przystąpi do 
I Komunii św.  

 

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.  

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, 
jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» 

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 
siedemdziesiąt siedem razy. 

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się 
rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono 
mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie 
miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi 
i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. 

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, 
a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go 
i dług mu darował. 

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu 
był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś 
winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi 
cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił 
go do więzienia, dopóki nie odda długu. 

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli 
i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! 
Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie 
powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się 
nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, 
dopóki mu nie odda całego długu. 

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 
przebaczy z serca swemu bratu». Mt 18, 21-35  

Głos świętego Antoniego 
13.09.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

W tym tygodniu przypada: 
 

 
poniedziałek  święto Podwyższenia Krzyża; 
wtorek  wspom. NMP Bolesnej; 
środa   wsp.  św. Korneliusza  i Cypriana;   
czwartek  wsp. dow. św. R. Bellarmina; 
   wsp. dow. św.  Z. Szczęsnego Felińskiego; 
piątek   święto św. Stanisłwa Kostki patrona Polski; 
 



Poniedziałek  14 września 2020. 
700

 Za parafian. 

800
 Za †† Helenę Michalak - od sąsiadów z ulic Poniatowskiego i Karpińskiego. 

1800
 Za † męża Alfreda Biolika w 1. rocznicę śmierci. 

Wtorek 15 września 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za †† Adelę Mierzwę, siostry Elżbietę, Małgorzatę, szwagra Ditricha oraz 

Teresę Lazik. 

1800
 Wynagradzająca za firmę z Chorzowa. 

Środa 16 września 2020. 
700

 Za parafian. 

800
 Z okazji 35 rocznicy powstania w naszej parafii Legionu Maryi. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: 

- Za †† z rodziny Matysiak; 
- Za † Romana Pindrala - od Ireny i Władysława Drausów. 

Czwartek 17 września 2020. 
700

 Za parafian. 

800
 Za †† Janinę i Jerzego Wróblewskich, †† z rodzin Dyner i Wróblewski. 

1700
 W intencji ks. Tadeusza Kuśki z okazji urodzin jako podziękowanie za 

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

Piątek 18 września 2020. 
700

 Za parafian. 

800
 Za †† Helenę Michalak od sąsiadów z ul. Poniatowskiego i Karpińskiego. 

1300
 ślub: Kacperski Marcin Kacperski – Natalia Dondera. 

1800
 Za †† Jadwigę i Alberta Małych, †† z rodzin: Mały, Mikosz, Krobisz. 

Sobota 19 września 2020. 
700

 Za †† Elżbietę Cyll w 1 rocznicę ,śmierci, †† z rodzin Hampel, Bujoczek, 
Przybylski. 

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

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1400
 ślub: Wiktor  Żarnowiec – Aleksandra Kaczorek. 

1800
 Za † SM Wojciechę – na pamiątkę urodzin. 

 NIEDZIELA 20 września 2020. 
700

 Za † Huberta Musioła. 

900
 W intencji  dzieci I Komunijnych, ich rodziców i najbliższych. 

1100
 W intencji  dzieci I Komunijnych, ich rodziców i najbliższych. 

1230
 Do Opatrzności Bożej w intencji Izabeli i Krystiana Jaronów z okazji 10 

rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i ich syna Artura. 

1700
 Za † Marcina Smolińskiego jako pamiątka 45 urodzin. 

14 września  
Święto Podwyższenia Krzyża  

 

Kiedy w roku 70 Jerozolima została 
zdobyta i zburzona przez Rzymian, 
rozpoczęły się wielkie prześladowania religii 
Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero 
po ustaniu tych prześladowań matka cesarza 
rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała 
szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. 
Po długich poszukiwaniach Krzyż 
odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia 
historycy nie są zgodni; najczęściej podaje 
się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako 
dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 
września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie 
dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). 
Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. 
odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu 
bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego 
dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc 
pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu 
bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie 
Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego. 

Ważnym wkładem w historię dzisiejszego święta jest świadectwo mniszki 
Egerii, która w Itinerarium Egeriae relacjonuje obchody Podwyższenia Krzyża 
połączone ze świętem dedykacji, czyli poświęcenia kościoła Męczenników 
(Martyrium) na Golgocie: "Dniami Eucenii (dedykacji) zwą się te dni, w których 
święty kościół stojący na Golgocie, zwany Martyrium, poświęcony został Bogu. 
Także święty kościół znajdujący się w Anastasis, to jest w miejscu, gdzie Pan po 
męce zmartwychwstał, tego samego dnia został Bogu poświęcony. Rocznica 
poświęcenia tych świętych kościołów jest obchodzona z całą czcią, bo i Krzyż 
znaleziono tego samego dnia [...]" 

W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie pod wodzą Chozroeza. Zburzyli 
wówczas wszystkie kościoły, także i kościół Bożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej 
czci doznaje Krzyż Pana Jezusa, zabrali go ze sobą. Cały świat modlił się 
o odzyskanie Krzyża Świętego. Po zwycięstwie, jakie cesarz Herakliusz odniósł nad 
Chozroezem, w traktacie pokojowym Persowie zostali zmuszeni do oddania świętej 
relikwii (628). Podanie głosi, że kiedy sam cesarz chciał na swoich ramionach 
zanieść Krzyż Chrystusa na Kalwarię, mógł to uczynić dopiero wówczas, kiedy 
zdjął swoje królewskie szaty. Jest to legenda, gdyż ze świadectwa św. Cyryla 
Jerozolimskiego (+ 387) wiemy, że już za jego czasów czcigodną relikwię 
podzielono na drobne części i rozesłano je niemal po wszystkich okolicznych 
kościołach.  (źródło: czytelnia/brewiarz.pl) 


