
Dobiegł do końca czas urlopów i wakacji. Zapraszamy serdecznie 
rodziców i nauczycieli uczniów szkół: IV liceum Ogólnokształcącego, 
„Gastronomika” i „Ekonomika” ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH Z KLAS OD V DO VIII na Mszę św. 
inaugurującą Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny we wtorek 1 września 
o godz. godz. 800.  Uczniów szkół podstawowych z młodszych klas 
serdecznie zapraszamy w czwartek 3 września na godz. 1700 na Mszę 
św. szkolną.  Dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole zostaną  
pobłogosławione tornistry i plecaki szkolne. 

 

Spotkanie dla rodziców dzieci, które przystąpią do I Komunii 
s w. 20 wrzes nia odbędzie się w sobotę 5 wrzes nia o godz. 1900. 

Kandydaci do sakramentu bierzmowania proszeni są o 
kontakt z ks. Piotrem.  

 

Najbliższy wtorek to pierwszy wtorek nowego miesiąca - 
serdecznie zapraszamy na nabożeństwa ku czci naszego wielkiego 
patrona św. Antoniego Padewskiego po Mszy św. o godz. 700 i 1800.  

Po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej na probostwie.  
 

W tym tygodniu przypadają I czwar tek, piątek i I sobota nowego 
miesiąca, zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.   

 

Po przerwie wakacyjnej, za zgodą rodziców, zapraszamy na 
spotkania Ministrantów i Dzieci Maryi oraz Bożych Nutek - w sobotę - 
na godz. 930 ministrantów,  na godzinę 1000 zapraszamy wszystkie 
dziewczynki, które chciały śpiewać w naszej dziecięcej scholii.  

 

Młodzież oazową zapraszamy na spotkanie w piątek na Mszę św. 
wieczorną, zapraszamy młodzież, która chciałaby się włączyć do 
wspólnoty oazowej.   

 

Od jutra w kancelarii parafialnej można zamawiać msze św na 
przyszły rok kalendarzowy. 

 

Po wakacjach powraca Msza św. o godz. 800 w tygodniu, a stały 
konfesjonał w kościele św. Jadwigi dostępny jest w godzinach od 
poniedziałku do piątku od 1000-1200 i od 1530-1800. 

 

Chorych parafian z posługa sakramentalną odwiedzimy 
w najbliższą sobotę, 5 września. 

 

Spotkanie organizacyjne i próba chóru Cantabile odbędzie się 
jutro o godz. 1800 w krypcie naszego kościoła. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień 
kolekta na potrzeby archidiecezji. Bóg Zapłać za każdą ofiarę.  

Ogłoszenia Parafialne 30.08.2020 r. 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i 
wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity 
i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 
«Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i 
rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Boże-
mu, lecz po ludzku». 
 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż 
bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 
 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami 
swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania». Mt 16, 21-27  

Głos świętego Antoniego 
30.08.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

W tym tygodniu przypada: 

wtorek wsp. dow. św. Bronisławy 
czwartek wsp.  św. Grzegorza Wielkiego;   
piątek  wsp. dow. św. Marii i Stelli i tow.; 

 

BLOGOSŁAWIONA BRONISŁAWA  
 

 Bronisława urodziła się ok. 1200 r. w 
Kamieniu Śląskim, w zamożnej rodzinie 
Odrowążów. Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. 
Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność biskupa 
krakowskiego. Wszystkie żywoty Bronisławy 
akcentują jej wielkie nabożeństwo do Męki 
Pańskiej. To właśnie rozważanie cierpienia i 
śmierci Chrystusa wzniosło ją na najwyższe szczyty 
kontemplacji. Podejmowała też rozmaite formy 
pokuty i umartwienia.  
 Bronisława umiała na różne dramatyczne 
wydarzenia, towarzyszące jej życiu, spojrzeć z 
perspektywy wiary. W wieku 16-17 lat Bronisława 
wstąpiła do klasztoru norbertanek w Krakowie. 
Zakon ten był w owym czasie bardzo prężny i choć 

działał od niedawna, odgrywał już znaczącą rolę w służbie ówczesnemu społeczeństwu. 
W młodym wieku Bronisława została przełożoną klasztoru. W czasie zarazy w 1224 r. z 
wielkim zaangażowaniem służyła chorym, rozdawała leki i ubrania, karmiła głodnych. 
W tamtym czasie w krakowskim klasztorze przebywało kilkaset sióstr, Bronisława 
musiała zatem posiadać niezwykły talent organizacyjny.  

W ikonografii Błogosławiona przedstawiana jest w białym habicie, czasami 
klęczy przed Chrystusem trzymającym krzyż lub przed Trójcą Przenajświętszą. Jej 
atrybutem jest lilia.  Ciąg dalszy na następnej stronie 



Poniedziałek  31 sierpnia 2020. 
700

 Za † Rudolfa Pisulę w rocz. śmierci oraz †† krewnych i bliskich z rodziny. 

1800
 Za † Dorotę Makiołę w 5. rocznicę śmierci. 

Wtorek 1 września 2020. 

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

2. Za †† Holgera Schöna. 

800
 W int. uczniów i nauczycieli naszej parafii z ok. rozpoczęcie roku szkolnego. 

1800
 1. Do Op. Bożej przez wstaw św. Bronisławy o Boże błogosławieństwo, dary 

Ducha Św. w int. Bronisławy Kowalczyk i całej rodziny. 
2. W int. Ewy i Wojtka Chlebickich z okazji 30. urodzin jako podziękowanie 
za otrzymane łaski, opiekę Matki Bożej dla solenizantów i całej rodziny  

Środa 2 września 2020. 
700

 Za †† rodziców Franciszka i Marię, rodzeństwo, rodziców chrzestnych, 
pokrew., sąsiadów, kapłanów, †† górników, i dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań; -  Za † Janinę Lizoń; - Za wszystkich †† z rodziny 
Korbal oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek 3 września 2020. 
700

 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

800
 Do Ducha Świętego o dar wiary dla Marty, Macieja i Michała. 

1700
 Za † Marię Irek w kolejną rocznicę śmierci. 

Piątek 4 września 2020. 
700

 1. Ku czci NSPJ w int.  wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 
2. W int. Janiny i Jana Rostkowskich o Boże błogosławieństwo. 

800
 Do Op. Bożej, MB i św. Antoniego z podzięk za dar życia, otrzymane łaski z 

ok. urodzin Barbary Olkis z prośbą o Boże błog.  i zdrowie dla całej rodziny. 

1800
 1. Za †† Elżbietę, Jana i Pawła Rzyczków. 

2. Za † Izabelę Madej w 30. dzień po śmierci. 

Sobota 5 września 2020. 
700

 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących 
i zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za † brata Henryka Sławińskiego w 25. rocznicę śmierci. 

1800
 Za † Jana Gruszkę w rocznicę śmierci. 

NIEDZIELA 6 września 2020. 
700

 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ. 

900
 Za †† Alinę Bilińską - od lokatorów z ul. Astrów 12. 

1100
 Za † Zofię Cyganik - jako pamiątka urodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1230
 W int. Danuty i Leopolda Rzepków z okazji 50 rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę 
Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM 

1700
 Za †† rodziców Albinę i Stanisława Gnutków, brata Leszka, dziadków: 

Piotra, Marię, Klemensa i Annę. 

Życie Bronisławy przypadło na okres 
niezwykle bogaty w różne wydarzenia 
historyczne. Toczyły się wóczas walki o 
Kraków między Konradem Mazowieckim a 
Henrykiem Brodatym; klasztor norbertanek 
był świadkiem tych bratobójczych walk. 
Wielokrotnie był zajmowany przez 
zwalczające się armie, a siostry musiały 
wówczas chronić się w pobliskich lasach. 
Najtragiczniejsze wydarzenie w dziejach 
klasztoru i Bronisławy to najazd tatarski w 
1241 r. Mniszki ukryły się wtedy wśród 
zalesionych skał, które dotąd noszą nazwę 
Skał Panieńskich; klasztor został splądrowany 
i spalony. Siostry zaś, z Bronisławą na czele, 
niosły pomoc ofiarom wojny. 
Wszystkie żywoty Bronisławy akcentują jej 
wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. To 
właśnie rozważanie cierpienia i śmierci Chrystusa wzniosło ją na najwyższe szczyty 
kontemplacji. Podejmowała też rozmaite formy pokuty i umartwienia. 

Bronisława umiała na różne dramatyczne wydarzenia, towarzyszące jej życiu, 
spojrzeć z perspektywy wiary. W najtrudniejszych chwilach udawała się do pustelni 
na wzgórzu Sikornik, gdzie oddawała się modlitwie i medytacji. Tam również miała 
widzenie Chrystusa, który obiecał jej: "Bronisławo, krzyż mój jest twoim, lecz i 
chwała moja twoją będzie". Utrzymywała stały kontakt ze św. Jackiem i biskupem 
Iwonem. Od św. Jacka nauczyła się modlitwy różańcowej, którą wzbogaciła 
duchowość swojego zakonu. Gdy 15 sierpnia 1257 r. zmarł św. Jacek, Bronisława 
doznała wizji tryumfalnego wprowadzenia go przez Matkę Bożą do nieba. 

Bronisława zmarła 29 sierpnia 1259 r. na Sikorniku. Jej kult rozpoczął się bardzo 
wcześnie, wkrótce po jej śmierci. Wzmaga się on zwłaszcza w czasach trudnych dla 
Krakowa i Ojczyzny. Dopiero kanonizacja św. Jacka (w 1594 r.) przypomniała 
postać Bronisławy, a odnalezione relikwie przyczyniły się do odnowienia jej kultu. 
Trumienkę ukryto po raz drugi w czasie najazdu Szwedów na Kraków (1655). 
Znalezione po raz drugi kości Bronisławy w roku 1782 przełożono do podwójnej 
trumienki i przeniesiono do kościoła, gdzie umieszczone zostały w ścianie nawy 
południowej obok ołtarza św. Anny.  

Beatyfikację Bronisławy Kraków obchodził bardzo uroczyście przez kilka dni. 
Kulminacyjny punkt obchodów zaplanowano na dzień 2 grudnia 1840 r. Z kościoła 
dominikanów wyruszyła procesja przez całe miasto aż do kościoła norbertanek. 
Niesiono w niej trumienkę z relikwiami i osobny relikwiarz z głową Bronisławy. 
Odtąd kult bł. Bronisławy przeniósł się z Sikornika do samego kościoła Panien 
Norbertanek, zwłaszcza od kiedy Austriacy zburzyli kaplicę na Sikorniku, a nową 
wystawili w obrębie fortyfikacji, którymi otoczyli kopiec Kościuszki. Papież Pius 
IX rozszerzył kult Bronisławy także na diecezję wrocławską, a Leon XIII - na cały 
zakon norbertański. Bronisława jest patronką diecezji opolskiej oraz dobrej sławy.  

W NASZEJ ŚWIĄTYNI POSIADAMY RELIKWIE BŁ. BRONISŁAWY 


