
Ogłoszenia Parafialne 1.10.2017r. 

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 ty-
godniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – w czwartki dopiero po Mszy s w. 
szkolnej.) 

Jutro w poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
Po przerwie wakacyjne zapraszamy na lekcje hiszpańskiego. We wtorek o 

godz. 1700 kontynuacja dotychczasowego kursu, i o godz. 1800 dla rozpoczynają-
cych. 

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

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 dzie-
ci i rodzico w przed I Komunią.  

Kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców zapraszamy na spotka-
nie organizacyjne w czwartek . o godz. 1815. 

W najbliższy piątek zapraszamy na RÓŻANIEC ULICAMI NASZEGO MIASTA. 
Rozpoczniemy go po Mszy s w. wieczornej w naszej s wiątyni i przejdziemy ulicami 
Krasickiego, Krzywą, Astro w, Parkiem Ro z , Przy Gazowni, Urbanowicza, Cmentarną, 
oraz ulicami parafii s w. Jadwigi. Zakon czenie naboz en stwa w kos ciele s w. Jadwigi. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w tym naboz en stwie takz e tych kto rzy pragnęli się 
włączyc  w ideę organizowanego 7 paz dziernika Różańca do Granic.  

Chorych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 14 paz -
dziernika. Przypominamy, z e szafarze nadzwyczajni Komunii s w. zanoszą chorym 
Pana Jezusa co niedzielę. Zachęcamy do korzystania z tych moz liwos ci. 

Przypominamy o parafialnej pielgrzymce do Fatimy i Santiago De Composte-
la w przyszłym roku. Szczego ły w kancelarii i na parafialnej stronie internetowej. 

Tegoroczny koncert chórów w ramach Chorzowskiej Jesieni Chóralnej bę-
dzie miał miejsce w naszej s wiątyni 16 paz dziernika po Mszy s w. wieczornej. Juz  
dzis  serdecznie zapraszamy.  

Ważne ogłoszenie z naszego miasta: od dzisiaj nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna w Chorzowie będzie świadczona w szpitalu na Strzelców Bytom-
skich – pawilon nr 5, parter. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na Wyz sze S ląskie Seminarium Duchowne 
w Katowicach. Za tydzien  kolekta za potrzeby parafii, a po Mszach zbio rka na Fun-
dację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.   

Za tydzień kazanie wygłosi o. misjonarz Oblat NMP, a po Mszach moz na bę-
dzie nabyc  kalendarze misyjne. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy Mały 
Gos c  z drugą częs cią audiobooka Quo Vadis, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn in-
formacyjny Głos Św. Antoniego. 

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela swe-
go błogosławien stwa.   

                                                                                                           Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
1.10. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 21,28-32) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

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 

dzisiaj i pracuj 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. Któryż 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 bo-

wiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy 

zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie 

opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii  
 

   Nie wystarczy na początku powiedzieć "tak" i na tym poprzestać. Gdyby dwo-

je młodych ludzi powiedziało sobie: "kocham cię!" i później nigdy więcej o tym 

nie mówiło, to siła ich miłości wcześniej czy później wyczerpie się. Człowiek 

potrzebuje ciągle na nowo w różny sposób wypowiadać swoją miłość. Również 

Bogu nie można raz na zawsze powiedzieć "tak". Wciąż na nowo jesteśmy sta-

wiani w sytuacjach wyboru, które weryfikują nasze pierwsze "tak".  

   Drugi z synów mówi "nie", a czyni "tak". Arcykapłani osądzili, że właśnie on 

wypełnił wolę ojca. Oczywiście, że spełnieniem woli ojca nie jest odmowa, ale 

późniejsza postawa. Po dłuższym zmaganiu z sobą kapituluje. Wiemy z do-

świadczenia, że "tak", wywalczone w trudzie i cierpieniu jest zwykle cenniej-

sze. Przypomnijmy sobie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mt 26, 36-46). Jego 

"tak" powiedziane Ojcu było odkupione zmaganiem, walką, krwią i łzami. Ale 

miało ogromną moc. Przyniosło światu zbawienie.  

   Jaka jest moja spontaniczna odpowiedź na prośby innych? Czy jestem konfor-

mistą czy raczej niepokornym buntownikiem? Czy w trudnych sytuacjach inni 

mogą na mnie liczyć? Jakie jest moje słowo dawane Bogu dziś - "tak" czy 

"nie"?     



XXVI Niedziela Zwykła - 1 października 2017. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o 

rozwój duchowy i liczebny tej wspólnoty.  

900 Za parafian.  

1100 
Za † Jarosława Marszałka na pamiątkę 50 urodzin oraz za wszystkich †† z rodzin Mar-

szałek, Kania, Ceglarek, Weinert.  

1230 Za żyjących i †† członków Polskiego Związku Niewidomych Koła Chorzów.  

1700 Za † Stanisława Urbańczyka, †† rodziców, teściów, brata i siostrę.  

Poniedziałek 2 października 2017. 

700 Za Elżbietę, Barbarę i całą jej rodzinę, za siostrę Teresę z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą.  

800 Za † Urszulę Liszkę, Józefa Szeligę oraz rodziców z obu stron.  

1800 W intencji Gabrieli Wachowskiej z okazji 40 urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Rity.  

Wtorek  3 października 2017. 

700 Za † Annę Nawarę w rocznicę śmierci, † męża Jana i syna Antoniego.  

800 Za †  syna Romana i synową Sabinę oraz pokrewieństwo z obu stron.  

1800 1. Za †† Martę i Antoniego Gansińców, syna Eugeniusza oraz Stanisławę i Romana Sta-

niszewskich. 

2. Za Andrzeja Skibę na pamiątkę urodzin, †† rodziców, siostrę i bratową.  

Środa 4 października 2017.  

700 Za † Helenę Dziadzię w 2 r. śmierci, za †† z rodziny Smyczek.  

800 Za † męża Kazimierza Sołtysa w rocznicę śmierci, za ††  pokrewieństwo z obu stron.  

1800 Msza św. Zbiorowa:  

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 

- W intencji Magdaleny i Sebastiana Oleś z okazji 3 rocznicy ślubu; 

- Za †† rodziców Zdzisławę i Mieczysława Mądralę.  

Czwartek 5 października 2017. 

700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-

płaństwa.  

800 Za † Ryszarda Pawlika.  

1700 1. Za † Stanisława Jagusza w 2. rocznicę śmierci. 

2. Za †† rodziców Marię i Józefa Kłobusów.  

Piątek 6 października 2017. 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodzi-

ny naszej parafii.  

800 Za parafian.  

1800 1. Za †† rodziców Hildegardę i Jana Dembskich oraz za †  brata Manfreda. 

2. W intencji Agaty z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą, NMP i dary Ducha św.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĘŻE PROBOSZCZU, KSIĘŻA PARAFII I WY PARAFIANIE 

   Do Was kierujemy poniższe słowa - my uczestnicy 24 rekolekcji osób niepełno-

sprawnych, rekolekcji, które były znów niezapomnianym przeżyciem. 

   Myśleliśmy jakich słów użyć, aby wyrazić Wam wdzięczność za pomoc materialną 

bez której to wydarzenie by nie miało miejsca. Oprócz naszej modlitwy w czasie Mszy 

dziękczynnej za darczyńców, którą odprawił nasz kapelan, chcemy Wam powiedzieć 

zwykłe dziękuję i Bóg zapłać. 

   Ze względu na to, że w przyszłym roku chcemy odbyć jubileuszowe, uroczyste reko-

lekcje mamy zaszczyt zaprosić tych z Was, którzy chcieliby zobaczyć dzieło do które-

go się przyczynialiście przez ćwierć wieku życzliwością i ofiarnością.  Jeśli Bóg po-

zwoli, to 25 rekolekcje odbędą się jak zwykle w Nierodzimiu od 1-go do 8-go sierpnia 

2018 roku.  

                                                                   Szczęść Boże uczestnicy rekolekcji 

Sobota - 7 października 2017. 

700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i zmarłych 

członków Żywego Różańca.  

800 Za † męża Henryka Wypchoła w rocznicę śmierci, za † † rodziców z obu stron, za 

wszystkich †† z rodziny Szewczyk i Wypchoł.  

1800 Za † ojca Leona Sławińskiego w 60 r. śmierci, mamę Agnieszkę i brata Henryka.  

XXVII Niedziela Zwykła - 8 października 2017. 

700 Za †† żonę Ilzę Zajdel w 1. rocznicę śmierci, syna Grzegorza oraz rodziców z obu stron.  

900 Za †† Piotra Włodarskiego w 1. rocznicę śmierci, syna Janusza i rodziców Ritę i Józefa 

Kompalików.  

1100 Za † Jerzego Piechockiego w 2. rocznicę śmierci.  

1230 W intencji Piotra Wawrzyczka z podziękowaniem za 75 lat życia i otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  dla solenizanta i całej rodziny. TEDEUM  

1700  


