
Dzisiaj o godz. 1400 w katowickiej katedrze kolejnych trzech 
mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej zostanie ustanowionych 
nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. Przypominamy, że szafarze 
nadzwyczajni Komunii św. zanoszą chorym Pana Jezusa co niedzielę. 
Zachęcamy do korzystania z tych możliwości. 

 
W przyszłą niedzielę, 3 października, swoje urodziny 

przeżywać będzie nasz wikariusz ks. Łukasz Skiba. Serdecznie 
zapraszamy na mszę św w intencji ks. Łukasza za tydzień o godz. 1100. 

 
W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 
W środę o godz. 1900 spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych. 
 
W tym tygodniu przypadają I Piątek i Sobota nowego 

miesiąca, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 
 
W piątek rozpoczyna się miesiąc październik. Serdecznie 

zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które będą 
odprawiane w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem 
czwartku – w czwartki dopiero po Mszy św. szkolnej.) Warto pamiętać, 
że za odmawianie różańca można uzyskać odpust zupełny. 

 
Już dziś zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania, 

tj. uczniów klas ósmych, na spotkanie w środę 6 października o godz. 
1845.    

 
Chorych parafian z posługą sakramentalną w ich domach 

odwiedzimy w sobotę 9 października.  
 

Księdzu Franciszkowi, Misjonarzowi Oblatowi Niepokalanej 
Maryi dziękujemy za wygłoszone kazanie. Po mszach, możemy wesprzeć 
dzieła misyjne ojców oblatów, kupując, wydawany przez nich kalendarz 
misyjny na przyszły rok kalendarzowy. 

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Wydział Teologiczny. Za 

tydzień kolekta na WŚSD w Katowicach.  
 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim 

Bóg udziela swego błogosławieństwa.  Szczęść Boże!  

Ogłoszenia Parafialne 26.09.2021 r. 

XXVI Niedziela Zwykła Rok B 

 Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy ko-
goś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, 
i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». 
 Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto 
uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. 
Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 
 Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie 
do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagro-
dy. 
 A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych ma-
łych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u 
szyi i wrzucić go w morze. 
 Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, 
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wieczne-
go, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. 
I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; le-
piej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami 
być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do króle-
stwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 
gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie». Mk 9, 38-43. 45. 47-48   

Głos świętego Antoniego 
26.09.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
 
 poniedziałek -Wspom. Św. Wincentego a Paolo; 
 wtorek – wspom św. Wacława;  
 środa – święto św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała; 
 czwartek – wspom. św. Hieronima; 
 piątek - wspom. Św. teresy od Dzieciątka Jezus; 
 Sobota - wspom św. Aniołów Stróżów.  
  



27/09/2021 Poniedziałek 

700
 Za † Grzegorza Imiełowskiego - od koleżanek pani Janiny. 

800
 Za ††  męża Henryka Blaszkę, †† rodziców, teściów i braci z obu stron. 

1800
 W intencji Beaty i Roberta Toczków z okazji 25 rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie dla jubilatów oraz córki Weroniki i całej rodziny. Te Deum 

28/09/2021 Wtorek 

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

800
 Za †† z rodzin Ogłódek, Lubos i Ostrowski. 

1800
 Za † Adriana Koniusza. 

29/09/2021 Środa 

700
 O zdrowie, opiekę  Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Rity dla Janiny 

oraz o światło Ducha Świętego dla lekarzy. 

800
 Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o potrzebne łaski 

i zdrowie dla rodziny Sroczyńskich. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Władysławę Wiejaczkę oraz †† z rodziny Wiejaczka i Warzycki; 
- Za † Bogdana Obrochtę - od żony i córki; 
- Za †† Krystynę Piotrowską, męża Bronisława, syna Andrzeja, Alicję i 
Wiesława Gilewskich. 

30/09/2021 Czwartek 

700
 W intencji Mirosławy i Stanisława Majów z okazji 60. rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej. Te Deum 

800
 Za † Różę Konieczny. 

1700
 Za † Gabrielę Brzeziecką. 

01/10/2021 Piątek 

700
 1. Ku czci NSPJ w int wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

800
 Za † Gerarda. 

1800
 1. Za † brata Andrzeja Skibę na pamiątkę urodzin, †† rodziców, siostrę, 

bratową oraz pokrewieństwo z rodzin Skiba i Podsiadło. 
2. Za † Urszulę Puchalską. 

02/10/2021 Sobota 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencji czcicieli oraz za żyjących i †† 

członków Żywego Różańca. 

800
 W intencji Elżbiety z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1800
 Za † Władysławę Wichera w 3 rocznicę śmierci, †† z rodzin Wichera, 

Łuczak i Rurańska. 

03/10/2021 XXVII Niedziela Zwykła 

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

duchowy wspólnoty. 

W tradycji chrześcijańskiej Archanioł Michał to pierwszy i 
najważniejszy spośród aniołów obdarzony przez Boga 
szczególnym zaufaniem. 
Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, 
kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił 
część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem 
"Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom. W 
ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i 
paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. 
 
 
"Gabriel" znaczy tyle, co " mąż Boży"  albo 

"wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej przynosi Dobrą 
Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu 
narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że 
zostanie Matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy 
kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. 
Przychodził w snach do Józefa. Miał być aniołem pocieszenia 
w Ogrójcu oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa i przy Jego wniebowstąpieniu  W ikonografii św. 
Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, 
przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi 
szaty liturgiczne. 

 
Archanioł Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest 
jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą 
przed majestat Pański. W ikonografii św. Rafał Archanioł 
przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym 
stroju anioła - tunice i chlamidzie.  

03/10/2021 XXVII Niedziela Zwykła 

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

i duchowy wspólnoty. 

900
 Za ††  Annę Nawara, męża Jana, syna Stanisława i jego żonę Annę oraz syna 

Antoniego. 

1100
 1. W intencji Ks. Łukasza Skiby z ok. urodzin, z podziękowaniem za dar 

życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Antoniego. 
2. Za † Romana Strąka w 18 rocznicę śmierci. 

1230
 Z okazji rocznicy ślubu Magdaleny i Sebastiana Olesiów. 

1700
 Za † Aleksandrę Łebek w 1 rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Łebek, Foksa 

i Gajos. 


