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Zapraszamy dziś na niezielne nieszpory o godz. 1630. 
 

W środę przypada 85. rocznica poświęcenia naszej świątyni, którego 
dokonał 9 września 1934 roku bp Stanisław Adamski. Za nawiedzenie w tym 
dniu naszego kos cioła i odmo wienie w nim Ojcze nasz i Wierzę w Boga można 
uzyskac  odpust zupełny.  

 

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego 
w s rodę o godz. 1900. 

 

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy do grup i ruchów działających 
w naszej parafii Dzieci zapraszamy na msze św szkolne w czwartki o godz. 
1700. Zapraszamy na spotkania dla ministranto w w sobotę o 930 Dzieci Maryi oraz 
Boz ych Nutek w sobotę o godz. 1000. Młodziez  zapraszamy na spotkanie oazowe 
w piątek po Mszy s w. wieczornej. Dorosłych parafian serdecznie zapraszamy do 
rucho w i grup działających w naszej parafii.  

 

Już dziś zapraszamy rodziców dzieci klas III szkół podstawowych na 
spotkanie organizacyjne w związku z przygotowaniem do I Komunii s w. Odbędzie 
się w czwartek 24 wrzes nia o godz. 1900. 

 

Kandydaci do sakramentu bierzmowania proszeni są o kontakt 
z ks. Piotrem. Chodzi o kandydato w, kto rzy rozpoczynają przygotowanie. 

 

W sobotę 12 września przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Piekarskie - głównej patronki naszej archidiecezji.  

 

W przyszłą niedzielę przypada 13 dzień września - serdecznie zapraszamy 
na naboz en stwo fatimskie – rozpoczniemy je po Mszy s w. o godz. 1700.  

 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni 
w tygodniu we wtorek po wieczornej Mszy s w. razem z Odnową w Duchu Ś w., (to 
około godzinna adoracja na kto rą zapraszamy wszystkich chętnych), w czwartek o 
1530 razem z Arcybractwem NŚPJ, oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja.  

 

W sobotę 12 września przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Piekarskie - gło wnej patronki naszej archidiecezji.  

 

W przyszłą niedzielę przypada 13 dzień września - serdecznie zapraszamy 
na naboz en stwo fatimskie – rozpoczniemy je po Mszy s w. o godz. 1700.  

 

W tym roku przypada 36 rocznica powstania Legionu Maryi w naszej 
parafii. Legionisto w i sympatyko w legionu serdecznie juz  dzis  zapraszamy na Mszę 
s w. w ich intencji 18 wrzes nia w piątek o godz. 800. 

W kancelarii parafialnej można zamawiać msze św na przyszły rok 
kalendarzowy. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na archidiecezję, za tydzień kolekta 
zbierana będzie przez księz y na remonty i inwestycje w naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  
za kaz dą ofiarę. Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.  

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. 
Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą 
jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków 
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli 
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane 
w niebie. 
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o 
coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w 
niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem po-
śród nich». Mt 18, 15-20  

Głos świętego Antoniego 
06.09.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

W tym tygodniu przypada: 
 

poniedziałek wsp. dow. bł. Ignacego Kłopotowskiego; 
  wsp. dow. św. Melchiora Grodzieckiego;  
wtorek święto Narodsenia NMP; 
środa  wsp.  dow. św. Piotra Klawera;   
sobota  uroczystość NMP Piekarskiej. 

 

Początki sanktuarium w Piekarach sięgają II 
połowy XVII w. i wiążą się z obrazem Matki 
Bożej, namalowanym przez nieznanego malarza na 
początku XVI w. Obraz ten zyskał sławę w 1676 
roku, kiedy to w Tarnowskich Górach wybuchła 
epidemia, która ustąpiła dopiero po złożeniu przez 
mieszkańców tego miasta obietnicy odbywania 
corocznej pielgrzymki do Piekar. Kilka lat później 
obraz Matki Bożej uznano za cudami słynący 
i przeniesiono do kościoła Świętego Krzyża w 
Opolu, w którym znajduje się do dziś. W Piekarach 
znajduje się natomiast jego replika z XVII w., która 
szybko również zasłynęła łaskami. Przedstawia ona 

Maryję trzymającą Dzieciątko na lewej ręce, w prawej zaś - jabłko. Autor 
obrazu wzorował się prawdopodobnie na ikonach bizantyjskich.  



Poniedziałek  7 września 2020. 

700
 W int. Heleny Owczarskiej Szołtysek z prośbą o powrót do zdrowia, błog.  

Boże dla niej i całej rodziny. 

800
 Za †† męża Franciszka Urzonia, rodziców, teściów, brata Jerzego i 

szwagierki Magdalenę i Lidię. 

1800
 Za † męża Alojzego Płonkę z okazji 10. rocznicy śmierci. 

Wtorek 8 września 2020. 

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

800
 Za † Izabelę Madej. 

1800
 Za † mamę Zofię Mierzwę w 6. rocznicę śmierci. 

Środa 9 września 2020. 

700
 Za parafian. 

800
 W intencji Natalii Lipki jako podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błog., opiekę MB, św. Antoniego, św. Rity, i błog dla całej rodziny. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy; - Za † 

Janinę Lizoń od lokatorów z ul. Gałeczki 9; - Za †† z rodzin Kaczmarczyk i 
Krejci; - Za †† mamę Agnieszkę Stasiak, brata Romana, teściową Katarzynę 
Jankowską. 

Czwartek 10 września 2020. 
700

 Za parafian. 

800
 W int. Noemi Fenning z okazji 1. urodzin jako podziękowanie za dar życia, 

zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i dary Ducha Św. 

1700
 Za †† Hildegardę i Józefa Wyciślików. 

Piątek 11 września 2020. 

700
 Za parafian. 

800
 Za † Helenę Michalak w 30. dzień po śmierci. 

1800
 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota 12 września 2020. 

700
 Za parafian. 

800
 Wynagradzająca za firmę z Chorzowa. 

1800
 1. Dziękczynna w itnt. wnuka Dawida z okazji 19 urodzin i wnuczki 

Dagmary z okazji 8 urodzin oraz o zdrowie dla całej rodziny. 
2. W intencji Bernarda Kowalskiego z okazji 80 urodzin. TE DEUM  

NIEDZIELA 13 września 2020. 

700
 W int czcicieli Ducha Św. Ognisk Pokutnych. 

900
 Za †† rodziców Stanisława, Helenę Świerczewskich, siostrę Grażynę, ciocię 

Apolonię oraz dziadków z obu stron. 

1100
 Za † Krzysztofa Łągiewkę od rodziny Strzeleckich. 

1230
 Za †† tragicznie w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu Barbarę 

Dziubel, jej dwie córeczki Laurę i Lindę oraz rodziców Andrzeja i Marię od 
zaprzyjaźnionej rodziny z Chorzowa. 

1700
 Za † Edwarda Wiatra w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, Lizelotę 

Kegler, Stanisławę Pater oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Ostatnie lata z życia 
santuraium Matki 
Bożej w Piekarach. 
 
4 lipca 2009 roku 
oficjalnie rozpoczęły się 
obchody jubileuszu 350-
lecia kultu maryjnego w 
Piekarach Śląskich.  
 

 Jubileusz zainicjowało otwarcie wystawy „Mater Admirabilis – 350 lat 
obecności”. Ekspozycja dostępna jest dla zwiedzającym w trzech salach nowego 
budynku Muzeum Sanktuaryjnego (sala główna, papieska, kalwaryjska), 
usytuowanego za probostwem. Można tam zobaczyć m.in. wota i dewocjonalia 
składane Piekarskiej Pani począwszy od XVII wieku jako wyraz najwyższej czci 
czy w dowód wdzięczności za uzdrowienia. Wśród nich są te najcenniejsze – 
papieskie: stuła, paschał i złoty różaniec ofiarowane przez św. Jana Pawła II. 
Ponadto eksponowane są kielichy mszalne i inne naczynia liturgiczne wykonane ze 
złota i srebra – dary króla Jana III Sobieskiego, proboszczów: ks. Roczkowskiego, 
ks. Jana Ficka oraz współczesne, a wśród nich dary trzech Prezydentów RP i odlany 
z czystego złota kielich wotywny z medalionami upamiętniającymi obchody 
jubileuszu roku 2009 – dar wszystkich czcicieli Matki Bożej Piekarskiej.  
 W specjalnym miejscu umieszczono monstrancję cesarzowej Eleonory. 
Wystawę zdobią liczne wizerunki Matki Bożej Piekarskiej, repliki koron, a także 
reprodukcje zdjęć począwszy od lat 30-tych XX wieku aż po chwilę obecną. 
Podziwiać można szaty liturgiczne ze wszystkich trzech koronacji. Najnowszym 
eksponatem są różańce ofiarowane przez papieża Benedykta XVI oraz papieża 
Franciszka, przypominające o konieczności modlitwy za następców św. Piotra w ich 
arcytrudnej posłudze duszpasterskiej. Duchowe znaczenie 350-tej rocznicy kultu 
maryjnego w Piekarach zostało podkreślone podczas misji świętych prowadzonych 
przez ojców oblatów z Koszutki. 
  
 Od wieków Ślązacy przychodzą do Maryi ze swoją codziennością. Proszą 
i dziękują za łaski, nierzadko także za dokonane za Jej wstawiennictwem cuda. 
Zapewniają w ten sposób o swojej wierności i słowa dotrzymują, gromadząc się co 
wtorek na nieustającej nowennie do MB Piekarskiej oraz na wielu innych 
nabożeństwach, które szczelnie wypełniają codzienne funkcjonowanie sanktuarium. 
Widać to szczególnie podczas pielgrzymek stanowych: mężczyzn w ostatnią 
niedzielę maja i kobiet w sierpniu, w niedzielę po Wniebowzięciu NMP. Mówi się, 
że tysiące pielgrzymów zdążających do sanktuarium Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej, to znak Kościoła żywego, wciąż tętniącego pragnieniem 
głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu na wszystkich krańcach ziemi. W te dni Śląsk 
zamiera i w ciszy wsłuchuje się w głos płynący z Piekar Śląskich – duchowej stolicy 
Górnego Śląska. 


