
Mamy jeszcze wolne intencje  
w nadchodzących tygodniach:  

 

we Wrześniu: 
 

19/09 – 7.00 
22/09 – 7.00 i 17.00 
23/09 – 7.00 i 8.00 
24/09 – 7.00 
26/09 – 7.00 
27/09 – 8.00 
28/09 – 8.00 
29/09 – 7.00 
30/09 – 7.00 
 

w Październiku: 
 

5/10 – 7.00 
7/10 – 8.00 
10/10 – 7.00 i 8.00 
11/10 – 8.00 
12/10 – 7.00 
15/10 – 7.00 
16/10 – 7.00 
17/10 – 7.00 
19/10 – 7.00 i 8.00 
20/10 – 7.00 i 8.00 
21/10 – 8.00 
22/10 – 7.00 
23/10 – 7.00 
26/10 – 8.00 
27/10 – 8.00 
28/10 – 7.00 

 

25/09/2022 XXVI Niedziela Zwykła 

700
 Za † męża Józefa Puskarza. 

900
 Za † Tadeusza Draba od lokatorów z ul. Kaszubskiej 19. 

1100
 Chrzty: Lena Pelczarska  

1230
 Do Bożej Opatrzności w intencji Joanny i Dariusza Holeczków z ok. 

50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia, otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 
Bożej i dary Ducha św. dla solenizantów, dzieci i wnuczki. Te Deum 

1700
 Za †† Helmuta Kempę, jego żonę Jadwigę oraz rodziców z obu 

stron. 

Zapraszamy do 
kancelarii 

 
albo zadzwoń  
(32) 241 33 29 

XXV Niedziela Zwykła 

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał 
rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 
Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? 
Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł 
zarządzać”. 

Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan 
odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. 
Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, 
gdy będę odsunięty od zarządzania”. 

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i 
zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten 
odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje 
zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał 
drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców 
pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: 
osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie 
postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z 
podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. 

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą 
mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do 
wiecznych przybytków. 

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w 
wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą 
mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro 
powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się 
wierni, to któż wam da wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi. 

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!».   Łk 16, 10-13 

Głos świętego Antoniego 
18.09.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



W tym tygodniu przypada 22 dzień miesiąca. Zapraszamy 
wszystkich czcicieli s w. Rity na Mszę s w. w ich intencji oraz na naboz en stwo 
z błogosławieniem ro z   o godz. 1800. 

  
Spotkanie Kręgu Biblijnego w s rodę o godz. 1900. 
 

Spotkanie organizacyjne w związku z przygotowaniem do 
I Komunii św. rodziców dzieci klas III szkół podstawowych na s Odbędzie 
się w s rodę 28 wrzes nia o godz. 1900. 

 
Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania w  środę 

5 paz dziernika o godz. 1900. 
 

Ogłoszenie Ks dziekana: Po przerwie pandemicznej wracamy do 
tradycji pielgrzymowania chorzowskich parafii do Matki Bożej Piekarskiej. 
W tym roku pielgrzymka odbędzie się w sobotę 24 września. O godz. 1500 wspólna 
modlitwa różańcowa w kościele kalwaryjskim, a o godz. 1600 Msza Święta 
w Bazylice Piekarskiej.  

 
W sobotę w naszej świątyni swój Dzień Jedności będzie przeżywała 

wspo lnota Odnowy w Duchu Ś więtym naszej archidiecezji.  
 
Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę parafialną nad morze. Wyjazd 

zaplanowano w dniach od 5 do 8 paz dziernika br. Śzczego ły w kancelarii i na 
naszej stronie parafialnej. Zainteresowanych zapraszamy do  kancelarii parafii. 

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Wydział Teologiczny UŚ. Za 

tydzien  kolekta na biez ące potrzeby naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą 
ofiarę, składaną w kos ciele lub na parafialne konto. 

Dzis  po mszach moz emy tez  wesprzec  podopiecznych Fundacji Ofiaruj 
Śerce, kto ra prowadzic  będzie przed kos ciołem skromny kiermasz.  

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy 
numer Małego Gos cia są Misyjne Drogi oraz nasz biuletyn informacyjny Głos 
Św. Antoniego.  

 

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

           
       Szczęść Boże! 

Ogłoszenia Parafialne 18.09.2022 r. 
19/09/2022 Poniedziałek 

700
   

800
 Za † Marię Piotrowicz od Krystyny Pietrowicz, chrześniaka Pawła 

Pietrowicza z rodziną, Marioli i Piotra Błochów z Gosią. 

1800
 1. Za †† Jadwigę i Alberta Małych oraz †† z rodzin Mały i Nawrat. 

2. Za † Krystiana Jambora oraz †† z rodzin Jambor i Klon. 

20/09/2022 Wtorek 

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

800
 1. Za †† pracowników Energomontażu Chorzów, a zwłaszcza za Halinę 

Stanisławską, Leopolda Rzepkę i Józefa Szatko. 
2. Za † męża Romana Burczyka w 1 rocznicę śmierci, †† rodziców Emilię i 
Antoniego Szulców, Ryszarda i Jadwigę Burczyków oraz †† pokrewieństwo 
z obu stron. 

1800
 W intencji Edwarda Grosa z ok. 85 urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

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

21/09/2022 Środa 

700
 Za †† Hieronima na pamiątkę urodzin, Jadwigę, Piotra oraz pokrewieństwo z 

rodzin Dziadek, Czempiel i Lubos. 

800
 Za † Tadeusza Nowaka w 13 rocznicę śmierci. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Stanisława Madeja od rodziny Malik; 
- Za † Krystynę Piotrowską, męża Bronisława, syna Andrzeja, Alicję i 
Wiesława Gilewskich. 

22/09/2022 Czwartek 

700
   

800
 Za †† Jadwigę Kot w kolejną rocznicę śmierci, jej męża Józefa, rodziców i 

rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1700
   

1800
 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz w 

intencjach czcicieli. 

23/09/2022 Piątek 

700
   

800
 Za † Ernę Jurochnik od lokatorów z ul. Różanej 4. 

1800
 Za † Jadwigę Fus na pamiątkę urodzin. 

1800
 Za † Bogdana Obrochtę od żony i córki. 

24/09/2022 Sobota 

700
   

800
 Za † ojca Artura w kolejną rocznicę śmierci  oraz †† księży Józefa 

Chuchrackiego i Franciszka Potockiego. 

1800
 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego, Joannę Pustelników, Marię Krannich, 

Helenę i Huberta Wiechowskich, Weronikę i Stanisława Zająców, Klarę i 
Gerarda Pampuchów oraz †† z rodzin Filuś, Pustelnik, Kraczla. 

25/09/2022 XXVI Niedziela Zwykła 


