
W środę przypada 22 dzień miesiąca, zapraszamy na Mszę 
św. oraz nabożeństwo ku czci św. Rity. Rozpoczniemy o godz. 
godz. 1800.  

 

W przyszłą niedzielę swoje imieniny obchodzi Ks. Abp 
senior Damian Zimoń, pamiętajmy o ks. Arcybiskupie seniorze 
w naszych modlitwach.  

 

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. 

 

Pan Bolesław Dullek, nasz organista, złożył 
wypowiedzenie i z dniem dzisiejszym kończy pracę w naszej 
parafii. Za wieloletnią posługę organisty składamy mu serdeczne 
podziękowania i z yczymy, by w dalszej jego karierze zawodowej, jak  
i w z yciu osobistym  towarzyszyła mu opieka s w. Antoniego naszego 
patrona.  Obowiązki organisty przejmie od jutra p. Maciej Kucera, 
kto remu z yczymy wielu łask Boz ych, opieki s w Cecylii i s w. 
Antoniego.  

 

Za tydzień kazanie nam wygłosi o. Franciszek Bok, 
Misjonarz Oblat Niepokalanej Maryi. Po mszach, tradycyjnie 
będziemy mogli wesprzec  dzieła misyjne ojco w oblato w, kupując, 
wydawany przez nich kalendarz misyjny na przyszły rok 
kalendarzowy.  

  
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące 

zobowiązania naszej parafii. Za tydzien  kolekta na Wydział 
Teologiczny UŚ . Wychodzą z kos cioła moz na złoz yc  dzis  ofiarę na 
ofiary w Afganistanie.  Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

 

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

 

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

Ogłoszenia Parafialne 19.09.2021 r. 

XXV Niedziela Zwykła Rok B 

 Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie 
chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów 
i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go 
zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jed-
nak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O 
czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze 
bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest najwięk-
szy. 
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce 
być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąw-
szy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmu-
je w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyj-
muje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». Mk 9, 30-37   

Głos świętego Antoniego 
19.09.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
Obchody liturgiczne tygodnia: 

  
 
 poniedziałek -Wspom. Św. męczenników Andrzeja Kim Taegona, 

Pawła Chong Hasana i tow; 
 wtorek – święto Mateusza Apostoła i Ewangelisty;  
 środa – nabożeństwo ku czci św. Rity; 
 czwartek – wspom. św. Pio z Pietralciny; 
 piątek - wspom. Dow. Św. Roberta Bellarmina i wspom dow. Św.  
  
 



20/09/2021 Poniedziałek 

700
 Za † Eleonorę Mazurek - od lokatorów z ul. Różanej 4. 

800
 Za żywych i zmarłych pracowników Energomontażu Chorzów a zwłasza za 

††  Halinę Stanisławską, Romana Joppa, Dorotę i Wiktora Kruków, 
Leopolda Rzepkę, Stefanię Rajtor, Mariana Primera, Józefa Szatko, 
Kazimierza Barana i Zygmunta Kwiatkowskiego. 

1800
 Za † tatę Zenona Kociembę w 10. rocznicę śmierci, † mamę Marię oraz 

krewnych z obu stron. 

21/09/2021 Wtorek 

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

800
 Za † Tadeusza Nowaka w 12 rocznicę śmierci. 

1800
 1. Za †† Jadwigę Kot w kolejną r. śmierci, męża Józefa, rodziców i 

rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. Za † Irenę Pamuła od pracowników Centrum Medycznego z Chorzowa ul. 
Zjednoczenia 3. 

22/09/2021 Środa 

700
 Za † Kazimierę Roleder - od koleżanki Neli z rodziną. 

800
 W intencji Ani Siwy i Danuty Sojki z okazji urodzin jako podziękowanie za 

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

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

intencjach czcicieli. 

23/09/2021 Czwartek 

700
 Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla rodziny Strzelczyk i Wejchert. 

800
 Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Antoniego z 

podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej z ok urodzin Barbary Olkis. 

1700
 1. Za † Kazimierę Roleder w 30. dzień po śmierci. 

2. Za † Karola Banasiaka od chrześnicy Agnieszki. 

24/09/2021 Piątek 

700
 Za †† rodziców Maksa i Paulinę Steinke, Anielę Moczygębę, jej męża 

Józefa, rodziców, rodzeństwo oraz Józefa Domagałę i rodziców. 

800
 Za † Barbarę Gruba - od lokatorów z ul. Karpińskiego 18, 16 oraz ul. 

Poniatowskiego. 

1800
 Za † Jadwigę Fus na pamiątkę urodzin. 

25/09/2021 Sobota 

700
 W intencji Teresy Wrany z okazji 85 urodzin z podziękowaniem za dar życia, 

błogosławieństwo Boże, otrzymane łaski, opiekę MBNP, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla jubilatki i całej rodziny. Te Deum 

800
 Za †† ojca Artura Potockiego, ks. Franciszka Potockiego, ks. Józefa 

Chuchrackiego. 

1800
 Za † męża Stanisława Urbańczyka †† rodziców z obu stron, siostrę i brata. 

26/09/2021 XXVI Niedziela Zwykła 

700
 Za †† Janinę i Romana Pindralów. 

 Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na 
południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał 
samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. 
Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. 
W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński 
i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby 
zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 
r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał 
poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa 
został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze 
względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. 
przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do 
śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników. 
 20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa 
ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku 
pojawiły się otwarte rany - znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo 
zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć 
niezwykłego kapucyna. Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. 
Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, i długo 
dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały 
nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie - 
zwłaszcza w momencie Przeistoczenia - w widoczny sposób bardzo cierpiał 
fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem. 
 W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni 
Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a 
problemy finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. "Dom 
Ulgi w Cierpieniu" otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać 
kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie 
o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej 
zapadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni 
przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty. Św. Jan Paweł II dokonał 
beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r. 

26/09/2021 XXVI Niedziela Zwykła 

700
 Za †† Janinę i Romana Pindralów. 

900
 Za tragicznie zmarłego Jarosława Marszałka jako pamiątka urodzin, 

rodziców Marię i Józefa Marszałków, Wiktorię i Alojzego Kaniów, brata 
Jerzego oraz pokrewieństwo z obu stron. 

1100
 Za † Antoninę Nagel - od rodziny Kołacz. 

1230
 Chrzty: Zofia Pawlińska, Maksymilian Krynojewski, Olaf Gabrysz, 

Hanna Baszczak. 
Roczki: Wiktor  Morawiec. 

1700
 W intencji Lidii Kudły z okazji 70 urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

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


