
Ogłoszenia Parafialne 27.09.2020 r. 

 

Zapraszamy dziś na niezielne nieszpory o godz. 1630. 
 

We czwartek 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.) 
W s rodę o 2000 ro z aniec dla zapracowanych. Warto pamiętac , z e za 
odmawianie ro z an ca moz na uzyskac  odpust zupełny. 

 

W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i Sobota 
nowego miesiąca, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania. 

 

W środę o godz. 1900 spotkanie rodzico w dzieci I Komunijnych. 
 

W czwartek na Mszę św. szkolną o godz. 1700 zapraszamy 
wszystkie dzieci, zwłaszcza te kto re przygotowują się do przyjęcia 
I Komunii s w. Podczas Mszy s w. będzie miało miejsce 
pobłogosławienie ro z an co w, a po Mszy s w. spotkanie dla dzieci spoza 
Szkoły SP nr. 10  

 

W sobotę na Mszę św. o godz. 700 zapraszamy wszystkich 
członków Żywego Różańca. 

 

W przyszłą niedzielę, 4 października, o godz. 1800 odbędzie się 
spotkanie kandydato w rozpoczynających swoje przygotowanie do 
bierzmowania. Na spotkanie zapraszamy z rodzicami.  

 
Chorych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy 

w sobotę 10 paz dziernika. Przypominamy, z e szafarze nadzwyczajni 
Komunii s w. zanoszą chorym Pana Jezusa co niedzielę. Zachęcamy do 
korzystania z tych moz liwos ci. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za 
tydzien  kolekta za Stolicę Piotrową. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.   

 

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim 
Bo g udziela swego błogosławien stwa.  Szczęś c  Boz e! 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do 

pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten 
odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to 
samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i 
poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten 
drugi». 

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i 
nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł 
bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. 
Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet 
później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». Mt 21, 28-32  

Głos świętego Antoniego 
27.09.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

W tym tygodniu przypada: 
 

 
poniedziałek wspom. św.  Wacława; 

wtorek Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała; 

środa  wspom. Św. Hieronima; 

czwartek wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 

piątek  wsp. św. Aniołów Stróżów; 

 

OD CZWARTKU zachęcamy do udziału w naboz en stwach 
ro z an cowych: 

w niedziele o godz. 1615,  

w tygodniu o godz. 1715  

(za wyjątkiem czwartku – po Mszy s w. szkolnej.)  

Od s rody 7 paz dziernika o godz. 2000 ro z aniec dla zapracowanych.  

 

W poprzednim numerze zostały wydrukowane nieaktualne intencje 
mszalne. Naszych czytelników przepraszamy za pomyłkę. Redakcja 



Poniedziałek  28 września 2020. 

700
 Za †† z rodzin Lubos, Ogłodek, Ostrowski. 

800
 Za † męża Gotfryda Rusa jako pamiątka 90. urodzin oraz †† rodziców, 

teściów i pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 Za † Gabrielę Brzeziecką. 

Wtorek 29 września 2020. 

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

800
 Za † Jerzego Wojcieszyna w 30 dzień po śmierci od lokat.  z ul. Różanej 2. 

1800
 1. Za † Władysława Wiejaczkę w kolejną rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

2. Wynagradzająca za Firmę z Chorzowa. 
Środa 30 września 2020. 

700
 Za † Bogusławę Zając. 

800
 Za † Jerzego Marszałka w 25. rocz. śmierci, †† rodziców Marię i Józefa 

Marszałków, Wiktorię i Alojzego Kaniów, Jerzego Kanię, †† z obu stron. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Za †† Rudolfa Sitko jako pamiątka urodzin, brata 

Andrzeja i mamę Teresę; - Za †† mamę Marię Mazurkiewicz w kolejną 
rocznicę śmierci, ojca Czesława i brata Idziego; - Za †† Anielę Gros jako 
pamiątka 100 urodzin, jej męża Pawła w 35 rocznicę śmierci oraz †† z 
rodziny; - Za ††  Henryka Szołtyska - od lokatorów z ul. Kopernika 8. 

Czwartek 1 października 2020. 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

800
 Za † Holgera Schöna. 

1700
 1. Za † Gerarda. 

2. Za † Helmuta Kempę oraz †† lokatorów z ul. Krzywej 35 od sąsiadów. 
Piątek 2 października 2020 

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

2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich.  

800
 W intencji Elżbiety o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1800
 Za † syna Romana Strąka, synową Sabinę, syna Jana oraz dusze w czyśćcu . 

Sobota 3 października 2020. 
700

 Ku czci Niep. Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i †† członków 
Żywego Różańca. 

800
 Za † Władysława Wicherę w 2. r. śmierci, oraz †† z rodzin Wichera, Łuczak i 

Rurański. 

1800
 Za †† Annę Nawarę, jej rodziców Katarzynę i Józefa Blecharczyków, siostry 

i braci oraz męża Jana, jego rodziców Anielę i Jakuba, siostry i braci. 
NIEDZIELA 4 października 2020. 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ.  

900
 Za †† męża Kazimierza Sołtysa oraz pokrewieństwo z obu stron. 

1100
 1. W int. Magdaleny i Sebastiana Olesiów z okazji 6 rocznicy ślubu. 

2. W int. Mateusza Krannicha z ok 18 ur jako podziękowanie za dar życia.  

1230
 Za † Heriberta Irka w 1 rocznicę śmierci, †† z rodziny Irek, Bachniuk i Wilk. 

1700
 Za †† rodziców Martę i Antoniego Gansinców, córkę Łucję, syna 

Eugeniusza, Stanisława i Romana Staniszewskich oraz rodz. z obu stron. 

Fragmenty książki wywiadu z abp 
Damianem Zimoniem „Ciągle tonę 
i chwytam Jezusa”. wydawnictwo 

Księgarnia św. Jacka 2002r. 
 
O zwyczajności. 
Pamiętam, gdy zostałem biskupem, wielu 
ludzi się dziwiło. "To on będzie 
biskupem?" - pytali z niedowierzaniem. 
Gdy moi dalsi krewni, dzieci siostry mojej 
matki ze Szczecina, przeczytali w gazecie, 
że zostałem biskupem katowickim, nie 

mogli wyjść ze zdumienia, gdyż wszystko w moim życiu było takie zwyczajne, a tu 
nagle wiadomość, że otrzymałem nominację na biskupa. "Ty się niczym specjalnie 
nie wyróżniałeś" - mówili zdziwieni. A ja im na to: "Macie rację, ja też się dziwię. 
Sądzę, że jest w tym zawarta wielka mądrość Kościoła - nie szuka do służby jakichś 
wyjątkowych postaci".  

 

O domu metropolity przy ul. Francuskiej. 
Został kupiony chyba przez bp. Augusta Hlonda, nie jestem pewien, gdyż nie 

zachowały się żadne dokumenty. Wcześniej należał do niemieckiego fabrykanta, ale 
jego żonę podobno przygnębiała bliskość cmentarza, dlatego chętnie odsprzedał 
dom Kościołowi. Na początku bp Hlond tu nie mieszkał, gdyż miał mieszkanie na 
rogu ulic Warszawskiej i Bankowej - tam, gdzie mieściła się pierwsza Kuria. Po tym 
budynku nie ma już śladu. Dziś ul. Francuska to miejsce bardzo ruchliwe, 
samochody jeżdżą dniem i nocą. Patrząc z okien mojego domu na skrzyżowanie, 
można mówić o problemach ekologicznych na Śląsku. Nowe władze proponowały 
mi wybudowanie nowej siedziby gdzieś na obrzeżach, ale nie wyobrażam sobie, 
żebym w tak ciężkich czasach budował dom dla biskupa. Niczego nie przerabiam i 
nie dobudowuję. Nie można robić takich rzeczy, gdy jest tyle biedy. Wszystkie 
meble są po moim poprzedniku, ja niczego nie zmieniłem. Przeniosłem się tu 
właściwie z moimi książkami i rzeczami osobistymi. Samochodu dawniej nigdy nie 
miałem, nie mam prawa jazdy. 

 

O Janie Pawle II 
Cieszę się, że kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski, przemawiał aż 

dwanaście razy w Piekarach, gdy jeszcze należeliśmy do metropolii krakowskiej. 
Długo nie wiedziałem, jak się to zaczęło i dlaczego właśnie on te przemówienia 
wygłaszał, gdyż było szereg innych biskupów, których można było zapraszać, na 
przykład przyjeżdżał z Wrocławia kard. Bolesław Kominek. Dopiero niedawno 
dowiedziałem się, że to kard. Wojtyła sam zaproponował bp. Herbertowi 
Bednorzowi, ówczesnemu ordynariuszowi katowickiemu, że będzie przemawiać 
w Piekarach, a biskup się na to zgodził. Ale korygował kard. Wojtyłę. Po pierwszym 
pobycie powiedział mu wprost: "Księże kardynale, tak się do robotników nie 
przemawia". On się potem dostosowywał do wskazówek biskupa katowickiego, 
a będąc już papieżem, powiedział, że do tłumów uczył się mówić w Piekarach  


