
Ogłoszenia Parafialne 20.09.2020 r. 

 

Dziś podczas Mszy św. o  godz. 900 i 1100 odbywają się uroczystości 
I Komunii św.  

 

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

 

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

 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni 
w tygodniu we wtorek po wieczornej Mszy św. (to około godzinna 
adoracja prowadzona przez Odnowę w Duchu Św., na którą zapraszamy 
wszystkich chętnych), w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem NSPJ, 
oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. 

 

W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze św. na przyszły 
rok kalendarzowy. Jest jeszcze trochę wolnych intencji także w bieżącym 
roku kalendarzowym.  
Wykaz wolnych intencji jest udostępniony w Głosie św. Antoniego 
i udostępniony na naszych mediach społecznościowych.  
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kancelarii parafialnej.    

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące zobowiązania naszej 
parafii. Za tydzień kolekta na potrzeby parafii. Bóg Zapłać za każdą ofiarę.  

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł 

wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z 
robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. 

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na 
rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co 
będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około 
godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. 

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących 
i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli 
mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. 

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: 
„Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do 
pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po 
denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. 

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni 
jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar 
dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci 
krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, 
i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie 
wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja 
jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi». 

 Mt 20, 1-16  

Głos świętego Antoniego 
20.09.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
W tym tygodniu przypada: 

 

 
poniedziałek  święto św. Mateusza; 

wtorek  wieczór św. Rity Msza św. o godz. 1800 

środa   wspom. Św. Ojca Pio; 

sobota   wsp. dow. św. Kosmy i Damiana; 

   wsp. dow. św.  Wawrzyńca Ruiza; 

 



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. 

W kancelarii parafialnej można 
zamawiać msze św na rok 2021.  Jest 
jeszcze trochę wolnych intencji także 
w bieżącym roku kalendarzowym, 
zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do kancelarii parafialnej.  
 

Wolne intencje w 2020 roku:  
21.09.  godz. 7.00  

24.09.  godz. 8.00 

25.09.  godz. 7.00 

26.09.  godz. 7.00 

05.10.  godz. 7.00 

07.10.  godz. 7.00 

09.10.  godz. 7.00 

10.10.  godz. 8.00 

12.10.  godz. 7.00 

14.10.  godz. 7.00 

15.10.  godz. 7.00 

18.10.  godz. 7.00 

19.10.  godz. 7.00  i  8.00 

21.10.  godz. 7.00 

24.10.  godz. 8.00  

26.10.  godz. 7.00 

29.10.  godz. 7.00 

31.10.  godz. 7.00 

02.11.  godz. 7.00 

04.11.  godz. 7.00 

07.11.  godz. 8.00 

09.11.  godz. 8.00 

10.11.  godz. 8.00 

11.11.  godz. 7.00 

12.11.  godz. 7.00  i  8.00 

13.11.  godz. 7.00  i  8.00 

14.11.  godz. 7.00 

16.11.  godz. 18.00 

18.11.  godz. 7.00 

19.11.  godz. 7.00 

20.11.  godz. 7.00  i  8.00 

21.11. godz.  7.00 

22.11. godz.  7.00 

22.11. godz.  7.00  i  8.00 

24.11. godz.  8.00 

25.11. godz.  7.00 

26.11. godz.  7.00 

27.11. godz.  7.00 

28.11. godz.  7.00 

29.11. godz.  17.00 

30.11. godz.   7.00 i  18.00 

02.12.  godz.  7.00  i  8.00 

05.12.  godz.  8.00 

07.12.  godz.  7.00 

08.12.  godz.  9.00 

09.12.  godz.  7.00 i  8.00 

10.12.  godz.  7.00 

11.12.  godz.  7.00  i  8.00 

13.12.  godz.  7.00 

14.12.  godz.  7.00 

16.12.  godz.  7.00  i  8.00 

17.12.  godz.  7.00  i  8.00 

18.12.  godz.  7.00  i  8.00 

20.12.  godz.  7.00 

21.12.  godz.  7.00  i 18.00 

23.12.  godz.  7.00  i  8.00 

24.12.  godz.  7.00  i  8.00 

29.12.  godz.  8.00 

30.12.  godz.  7.00 

31.12.  godz.  7.00 

ZADZWOŃ I ZAMÓW  

(telefon 322413329)  


