
ZWIEDZAMY POLSKIE POMORZE 
w terminie od 5 do 8 października 2022 r. 

 
Dzień 1:  
- wyjazd z Chorzowa w godzinach wczesnoporannych  
- Kalisz – Sanktuarium św. Józefa, Msza Święta; zwiedzanie miasta   
  z przewodnikiem  
- przejazd do Loretto – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej;  
  zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  
 
Dzień 2:  
- Msza Święta, śniadanie, oprowadzanie po Sanktuarium  
- przejazd do Pucka; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  
 
Dzień 3 i 4:  
- zwiedzanie Pucka, Helu, wybranych miejscowości Mierzei Helskiej i  
  Półwyspu Helskiego  
- zwiedzanie Gdańska  
- nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskiego Pomorza w  
  Swarzewie (lub Sianowie)  
- nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej  
- powrót do Chorzowa w godzinach wieczornych.  
 
Podczas pielgrzymki codzienna Msza Święta oraz liczne regionalne 
kaszubskie atrakcje.  
 
Koszt: 710 złotych  
 

Cena zawiera:  
przejazd luksusowym autokarem (WC, DVD, barek), opiekę 
duszpasterską, opiekę wykwalifikowanego pilota, ubezpieczenie, 3 
noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, kawę/herbatę w autokarze, 
prowiant podczas całodziennych wycieczek, przewodników lokalnych, 
obowiązkową składkę do TFG.  
Cena nie zawiera:  
posiłku podczas podróży (dla chętnych), biletów wstępu do obiektów nie 
objętych programem.  
Program jest ramowy, może ulec niewielkim zmianom z powodów 
czynników niezależnych od organizatora.  
 

Szczegóły i zapisy:  
Parafia św. Antoniego 322413329; lub Joanna 504-267-664  
lub kontakt@cedron.eu  
Organizator: Biuro Usług Turystyczno-Szkoleniowych „CEDRON”  
www.cedron.eu 

XXII Niedziela Zwykła 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby 
w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział 
zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca 
wybierali. Tak mówił do nich: 

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by 
przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez 
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp 
temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. 
A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź 
się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony». 

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad 
albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, 
ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 
odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 
chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 
czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu sprawiedliwych».   Łk 14, 1. 7-14  

Głos świętego Antoniego 
28.08.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Trwają zapisy na 
pielgrzymkę 
parafialną nad morze. 
W programie 
zwiedzanie Kalisza, 
Loreto, Pucka, Helu, 
Gdańska. Wyjazd 
zaplanowano w dniach 
od 5 do 8 października 
br. Szczegóły w 
dzisiejszym numerze. 

Zapraszamy serdecznie rodziców 
i nauczycieli ucznio w - 
ponadpodstawowych na Mszę św. 
inaugurującą Nowy Rok Szkolny w 
czwartek 1 wrześ nia o godz. 
godz. 800.  
Uczniów szkół podstawowych 
śerdecznie zapraśzamy w czwartek 
1 września na godz. 1700 na Mszę 
św. szkolną. Rozpoczynającym 
naukę w śzkole zośtaną 
pobłogosławione tornistry 
i plecaki.   



 

Dobiega końca czas urlopów i wakacji. Zapraśzamy śerdecznie 
rodzico w i nauczycieli ucznio w śzko ł ponadpodśtawowych - IV liceum 
Ogólnokształcącego, „Gastronomika” i „Ekonomika” na Mszę św. 
inaugurującą Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny w czwartek 1 wrześ nia 
o godz. godz. 800.  

Uczniów szkół podstawowych śerdecznie zapraśzamy w czwartek 1 
września na godz. 1700 na Mszę św. szkolną. Dzieciom rozpoczynającym 
naukę w śzkole zośtaną pobłogosławione tornistry i plecaki.   

 

Od 1 września wraca msza św. o godz. 800.  
 

Od jutra w kancelarii parafialnej można zamawiać mśze św na 
przyśzły rok kalendarzowy. 

 

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na śpotkania Dzieci Maryi 
oraz Boz ych Nutek w śobotę na godz. 1000. Miniśtranto w zapraśzamy na 930. 
Zapraśzamy nowych kandydato w na miniśtranto w i dziewczynki do wśpo lnoty 
Dzieci Maryi i Boz ych Nutek Młodziez  zapraśzamy na śpotkanie oazowe w 
piątek po Mśzy ś w. wieczornej.  

 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I śobota mieśiąca . 
 

Trwają zapisy na pielgrzymkę parafialną nad morze. W 
programie zwiedzanie Kalisza, Loreto, Pucka, Helu, Gdańska. 
Wyjazd zaplanowano w dniach od 5 do 8 października br. 
Szczegóły w kancelarii i na naszej stronie parafialnej.  
Zaintereśowanych zapraśzamy do  kancelarii parafialnej.  

 

Stały konfesjonał w kościele św. Jadwigi od 1 września jeśt 
dośtępny od poniedziałku do piątku od 1000-1200 i od 1530-1800. 

 

Chorych parafian z pośługa śakramentalną odwiedzimy w śobotę 
11 wrześ nia. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień 
kolekta na archidiecezję. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

 
 

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bóg 
udziela śwego błogośławien śtwa.    

Ogłoszenia Parafialne 28.08.2022 r. 
29/08/2022 Poniedziałek 

700
 Za †† babcię Różę i dziadka Władysława jako pamiątka urodzin. 

1800
 Do Bożej Op. w intencji rodziny Bogaleckich o opiekę i potrzebne łaski. 

30/08/2022 Wtorek 

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

1800
 Do Op. Bożej, św. Antoniego, św. Rity i bł. Bronisławy z podzięk. za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog dla Bronisławy Kowalczyk i rodziny. 

31/08/2022 Środa 

700
 Za † Stanisława Dietrycha jako pamiątka 109 urodzin i 29 r. śmierci oraz † 

Stefanię Neuman w 41 r. śmierci. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Stanisława Madeja od Mieczysława i Elżbiety Madejów z rodziną; 
- Za † Tadeusza Decowskiego od rodziny Jasiewicz; 
- Za †† sąsiadów z ul. Młodzieżowej 25; 
- Za †† Konrada Jutrzonka w 20 r.ś., rodziców z obu stron, brata Henryka, †† 
z rodzin: Jóźwiak, Pelka, Stainberg, Stasiczek i Starczewski; 
- Za † Władysławę Ulrych od lokatorów z ul. Krzywej 35; 

01/09/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

800
 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów szkół średnich. 

1700
 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych. 

02/09/2022 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 †† Adelajdę i Franciszka Kompałów. 

1800
 Za † Franciszka Ceglarka jako pamiątka urodzin. 

03/09/2022 Sobota 

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

i zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 1. O łaskę wiary dla Marty, Macieja i Michała. 

2. Za † Kazimierza Mroczka w 30 dzień po śmierci. 

1800
 W int. Barbary Olkis z ok. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo. 

04/09/2022 XXIII Niedziela Zwykła 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ. 

900
 Za † córkę Ilonę jako pamiątka urodzin, †† rodziców Antoniego i Stefanię, 

siostrę Zofię i brata Jana. 

1100
 W int. Aleksandry Nawrat z okazji 18 urodzin oraz Szymona Piszczeloka 

z okazji 15 urodzin jako podzięk. za dar życia, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego. 

1230
 Za †† Reginę, Bolesława, Zdzisława Szmajdów, Zofię i Stanisława Mrozów 

oraz †† z pokrewieństwa. 

1700
 Za † Dorotę Duch od Mirka. 


