
Mamy jeszcze wolne intencje  
w nadchodzących tygodniach:  

we Wrześniu: 
 

26/09 – 7.00 

w Październiku: 
 

7/10 – 8.00 
10/10 – 7.00 i 8.00 
15/10 – 7.00 
16/10 – 7.00 
17/10 – 7.00 
19/10 – 7.00 i 8.00 
21/10 – 8.00 
22/10 – 7.00 
23/10 – 7.00 
26/10 – 8.00 

Obchody liturgiczne tygodnia:  
 

 poniedziałek - wspom. dow. św. męcz. Kosmy i Damiana, wspom. 
dow. św. męcz. Wawrzyńca Ruiz i Tow.  

 wtorek - Wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezb.  
 środa - Wspomnienie św. Wacława, męcz. 
 czwartek - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, 

GABRIELA I RAFAŁA  
 piątek - Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK  
 sobota - Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK  

Zapraszamy do 
kancelarii 

 

albo zadzwoń  
(32) 241 33 29 

02/10/2022 XXVII Niedziela Zwykła 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój 

liczebny i duchowy wspólnoty. 

900
 W intencji Elżbiety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1100
 Za †† brata Andrzeja Skibę, jego żonę Krystynę, rodziców, siostrę, 

dwóch szwagrów i pokrewieństwo z rodzin: Skiba i Podsiadło. 

1230
 W intencji Danuty i Jerzego Wyciślików z okazji 55 rocznicy ślubu, 

80 urodzin Jerzego i 76 urodzin Danuty jako podziękowanie za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej, św. Antoniego i św. Rity. Te Deum 

1230
 Za † córkę Leokadię w 20 rocznicę śmierci, syna Bogusława Szpak 

w 4 rocz. śmierci oraz męża Kazimierza, Józefa i rodziców 
Ochałek. 

1700
 Za † Aleksandrę Łebek w drugą rocznicę śmierci, za †† z rodzin 

Gajos, Foksa, Łebek. 

XXVI Niedziela Zwykła 

Jezus powiedział do faryzeuszów: 
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę 

i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu 
leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on 
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły 
i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 
także bogacz i został pogrzebany. 

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, 
ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca 
umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię 
w tym płomieniu”. 

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; 
teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między 
nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, 
stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do 
nas”. 

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 
ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki”. 

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 
słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby 
ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział 
mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś 
z umarłych powstał, nie uwierzą”».    

       Łk 16, 19-31 

Głos świętego Antoniego 
25.09.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



Dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy o tych, 
kto rzy w wyniku wojen musieli opus cic   swoje domy. Bo g Zapłac  za kaz dy 
Wasz dar wspierający emigranto w z Ukrainy, kto rym nasza parafia udzieliła 
schronienia. Na naszym probostwie gos cimy jeszcze dwie matki z dziec mi, 
razem 5 oso b. 

 
W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 
W środę o godz. 1900 spotkanie organizacyjne dla rodzico w dzieci 

I Komunijnych.  
 
W tym tygodniu przypada I Sobota nowego miesiąca. 
 
W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik. Serdecznie 

zachęcamy do udziału w naboz en stwach ro z an cowych, kto re będą odprawiane 
w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – 
w czwartki dopiero po Mszy s w. szkolnej.) Warto pamiętac , z e za odmawianie 
ro z an ca moz na uzyskac  odpust zupełny. 

 
Już dziś zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania, 

tj. ucznio w klas o smych, na spotkanie w s rodę 5 paz dziernika o godz. 1900.    
 
Chorych parafian z posługą sakramentalną w ich domach 

odwiedzimy w sobotę 15 paz dziernika.  
 
Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę parafialną nad morze. Wyjazd 

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

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby naszej 

s wiątyni. Za tydzien  kolekta na potrzeby naszej parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy 
wasz dar.   

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , jest 

nowy Mały Gos c , są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Ś w. 
Antoniego. 

 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg 

udziela swego błogosławien stwa.     Szczęść Boże! 

Ogłoszenia Parafialne 25.09.2022 r. 26/09/2022 Poniedziałek 

700
   

800
 Za †† rodziców Maksymiliana i Małgorzatę Pawliczków, brata Antoniego 

oraz Jana i Stanisławę Gałczyńskich. 

1800
 Za † Stanisława Urbańczyka, rodziców, siostrę Genowefę, brata Piotra oraz 

Stanisławę i Adolfa Kosuniów. 

27/09/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† rodziców, teściów i †† z rodzin Dziekan, Sołtys, Jarecki, Młynarski. 

1800
 Za † Wnuka Patryka oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

28/09/2022 Środa 

700
 Za †† z rodzin Ogłódek, Lubos i Ostrowski. 

800
   

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Stanisława Madeja od Kingi i Pawła Guniów; 
- Za † Krystynę Lorek w 1 rocznicę śmierci; 
- Za †† rodziców: Maksa i Paulinę Steinke oraz siostrę Anielę; 
- Za † Różę Sucha w 30. dni po śmierci; 
- Za † Pawła Głucha w 10. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Głuch i 
Szepe. 

29/09/2022 Czwartek 

700
 Do Opatrzności Bożej o potrzebne łaski dla członków Arcybractwa NSPJ, 

zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia. 

800
 Za † męża Antoniego Muszalczyka na pamiątkę urodzin. 

1700
 1. Za † Władysławę Wiejaczka oraz †† z rodziny. 

2. Za †  mamę Marię Mazurkiewicz w 15 rocznicę śmierci oraz †† ojca 
Czesława i brata Idziego. 

30/09/2022 Piątek 

700
   

800
 Za † Danutę Filipczyk. 

1800
 1. Za † Gabrielę Brzeziecką. 

2. Za † Gotfryda Rusa jako pamiątka 92 urodzin oraz †† z rodzin: Rus, 
Tomecki, Piątek i Maleska. 

01/10/2022 Sobota 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i 

zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego i 

błogosławieństwo Boże dla pani Bożeny. 

1400
 Ślub: Angelika Gapińska - Dominik Domin. 

1800
 Za † Gerarda. 


