
30/08/2021 Poniedziałek 

700
 Za † Rudolfa Pisulę w kolejną rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

1800
 Za † Mieczysława Rutkowskiego - od żony. 

31/08/2021 Wtorek 

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

1800
 Do Op. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 

dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, św. Antoniego, św. Rity i błog. 
Bronisławy z okazji imienin Bronisławy Kowalczyk. 

01/09/2021 Środa 

700
 Za †† rodziców z obu stron Marię, Stanisława oraz Justynę i Karola 

800
 W młodzieży oraz nauczycieli szkół średnich z ok. nowego roku szkolnego. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Antoninę Nagel od chrześniaka Krzysztofa z rodziną; 
- Za † Eleonorę Mazurek od chrześnicy Bożeny Widery z rodziną; 
- Za † Rozalię Koczorek w 30 dzień po śmierci; 
- Za † Łukasza Gabałę w 30 dzień po śmierci. 

02/09/2021 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących się 

do kapłaństwa. 

800
 Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów. 

1700
 Za † Romana Skowrona w 1 r. śmierci oraz †† z obu stron. 

03/09/2021 Piątek 

700
 1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 

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

800
 O wiarę dla Marty, Maćka i Michała. 

1300
 ślub: Klaudia Steinmann - Mateusz Ziober. 

1800
 1. W int. ks. Piotra Mroczkowskiego, z podziękowaniem za Jego posługę. 

2. Za †† Elżbietę, Jana i Pawła Rzyczków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

04/09/2021 Sobota 

700
 Ku czci Niep. NMP oraz za żyjących i †† członków Żywego Różańca. 

800
  Za † Mariannę Blajer od chrześniaka z rodziną.  

1800
 Za †† rodziców Albinę, Stanisława Gnutków, † brata Leszka. 

05/09/2021 XXIII Niedziela Zwykła 

700
 W int. członków Arcybractwa NSPJ o rozwój duchowy i liczebny wspólnoty. 

900
 W intencji ks. Tadeusza Kuśki z okazji jego minionych urodzin, o Boże 

błogosławieństwo, opiekę św. Antoniego  i potrzebne łaski na dalsze lata. 

1100
 Za †† Romaninę, Tadeusza, Leontynę Dąbrowskich, Janinę i Jana 

Kołodziejów, Mariannę, Jana i Janinę Kołodziejów. 

1230
 Za † Bożenę Kmetyk. 

1700
 Za † męża Henryka Szołtyska w 1. rocznicę śmierci. 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy 
przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali 
posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bo-
wiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli 
sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, 
dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które prze-
jęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń 
miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi ucz-
niowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi 
rękami?» 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłud-
nikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem 
swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad poda-
nych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludz-
kiej tradycji». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie 
Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, 
co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to 
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego po-
chodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Ca-
łe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 

 Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23  

Głos świętego Antoniego 
29.08.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
 piątek – Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK.  
 sobota – wspom. dow. błogosławionych dziewic i męczennic Marii 

Stelli i Towarzyszy; 
 Rozpoczęcie roku dla szkół średnich - s roda godz. 800. 
 Rozpoczęcie roku dla szkoły podstawowej  w czwartek 

godz. 1700  
 Dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole zostaną 
 pobłogosławione tornistry i plecaki.   



Decyzją Ks. Abpa W. Skworca nasz ks. wikariusz Piotr 
Mroczkowski zakończył posługę w naszej wspólnocie parafialnej 
i od 28 sierpnia pełni posługę wikarego w parafii Wniebowzięcia 
NMP w Biertułtowach.  

Ks. Piotra oficjalnie pożegnamy i podziękujemy mu za  
posługę w najbliższy piątek podczas Mszy św. o godz. 1800. 
Serdecznie zapraszam Was do wspólnej modlitwy. 

W naszej wspólnocie witamy serdecznie ks. Łukasza Skibę, 
który od 28 sierpnia jest naszym nowym wikarym. Ks. Łukasz 
urodził się 3 paz dziernika 1982,  pochodzi z Halemby, z parafii Matki 
Boz ej Ro z an cowej, s więcenia kapłan skie otrzymał 10 maja 2008 roku 
z rąk ks. abpa Damiana Zimonia. Rozpoczyna posługę w swojej 
czwartej parafii. Do tej pory posługę pełnił w parafii Ś w. Jadwigi w 
Chorzowie; parafii Ś w. Jo zefa Oblubien ca NMP w Czerwionce, oraz s w. 
Bartłomieja w Bieruniu. Ks. Łukaszowi z yczymy wielu Łask Boz ych, 
opieki s w. Antoniego, u kto rego serdecznie raz jeszcze go witamy. 

 
W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 900 

ks. Tadeusz zaprasza do wspólnej modlitwy w jego intencji 
z okazji jego minionych urodzin. Serdecznie zapraszam do 
wspólnego dziękczynienia z naszym ks. wikariuszem.  

 
Dobiega końca czas urlopów i wakacji. Zapraszamy 

serdecznie rodzico w i nauczycieli ucznio w szko ł 
ponadpodstawowych- IV liceum Ogó lnókształcącegó, 
„Gastrónómika” i „Ekónómika” na Mszę św. inaugurującą Nowy 
Rok Śzkolny i Katechetyczny w s rodę 1 wrzes nia o godz. godz. 800. 
Uczniów szkół podstawowych serdecznie zapraszamy 
w czwartek 2 września na godz. 1700 na Mszę św. szkolną. 
Dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole zostaną pobłogosławione 
tornistry i plecaki.   

 
Od 1 września wraca msza św. o godz. 800.  
 
Od jutra w kancelarii parafialnej można zamawiać msze 

św na przyszły rok kalendarzowy. 
 

 

Ogłoszenia Parafialne 29.08.2021 r. 
Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na spotkania Dzieci Maryi 

oraz Bożych Nutek w sobotę na godz. 1000. Ministrantów zapraszamy na 
930. Zapraszamy nowych kandydato w na ministranto w i dziewczynki do 
wspo lnoty Dzieci Maryi i Boz ych Nutek.  

 

Młodzież zapraszamy na spotkanie oazowe w piątek po Mszy św. 
wieczornej.  

 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. 
 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsca na Parafialną PIELGRZYMKĘ 
SZLAKIEM PODKARPACKICH SANKTUARIÓW od 6 do 9 września br. 
Szczegóły w kancelarii i na parafialnej stronie internetowej. 

 

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

 

Chorych parafian z posługa sakramentalną odwiedzimy w sobotę 
11 wrzes nia. 

 

W przyszłą niedzielę kazania głosić o. Placyd Górka - 
franciszkanin, misjonarz z Tanzanii. Po mszach będzie można wesprzeć 
jego posługę naszą ofiarą.  

 

W odpowiedzi na prośbę Wojewody Śląskiego nasza parafia 
ponownie została wytypowana przez Ks. Abp Śkworca jako mobilny punkt 
szczepien  przeciw COVID-19, kto ry powstanie w krypcie naszej s wiątyni 
w przyszłą niedzielę5 wrzes nia. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień 
kolekta na archidiecezję, na działalnos c  edukacyjno-wychowawczą ws ro d 
młodziez y w archidiecezji oraz na utrzymanie kos cioła akademickiego tzn. 
krypty katedry.  Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

 

Zapraszamy na adoracje Najświętszego Śakramentu w naszej 
s wiątyni: we wtorek po wieczornej Mszy s w, w czwartek o 1530, i w sobotę od 
1700. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy 
numer Małego Goś cia są Misyjne Drogi oraz nasz biuletyn informacyjny Głoś 
Św. Antoniego.  

 

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg 
udziela swego błogosławien stwa.  


