
Ogłoszenia Parafialne 10.08.2017r. 

Zapraszamy na dzisiejsze Nieszpory i na adoracje Najs więtszego Sakramentu w 
naszej s wiątyni.  Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu franciszkańskiego. 

W kancelarii parafialnej można zamawiać msze św na przyszły rok kalen-
darzowy. 

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy dzieci na msze św szkolne w czwartki 
o godz. 1700. Zapraszamy na spotkania dla ministrantów i Dzieci Maryi oraz 
Bożych Nutek w sobotę o godz. 1000. Zapraszamy nowych kandydato w na mini-
stranto w i dziewczynki do wspo lnoty Dzieci Maryi i Boz ych Nutek. Młodzież zapra-
szamy na spotkanie oazowe w piątek po Mszy św. wieczornej. Dorosłych para-
fian serdecznie zapraszamy do ruchów i grup działających w naszej parafii.  

W najbliższy wtorek - 12 września br. przypada Uroczystość NMP Piekar-
skie - głównej patronki naszej archidiecezji. Zachęcamy do wstąpienia do Brac-
twa Szkaplerza S więtego poprzez przyjęcie szkaplerza. Będzie to moz na uczynic  we 
wtorek po kaz dej Mszy w. Szkaplerze są dostępne w zakrystii.  

W czwartek 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża. Podczas 
Mszy s w. będzie moz liwos c  „pos więcenia” przyniesionych przez wiernych krzyz y 
oraz ucałowania relikwii S więtego Krzyz a, kto re posiada nasza parafia  

W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługa sakramentalną. 
Wszystkich OAZOWICZÓW z ok. 40 lat oazy przy naszej parafii. Serdecznie 

zapraszamy w sobotę 16 wrzes nia 2017 roku na wspo lne s więtowanie. Spotkanie 
rozpocznie się uroczystą mszą s więtą o godzinie 1600 w kos ciele, a po mszy s więtej 
zapraszamy do krypty na agape. Szczego ły na plakatach i na naszej stronie interne-
towej.  W przyszłą niedzielę kazania wygłosi ks. Emanuel Pietryga – proboszcz para-

fii św. Jadwigi w Chorzowie. Po Mszach  będzie rozprowadzał swoją książkę „Słowo, 

które pozwala się zobaczyć” zwierającą jego  kazania, homilie, konferencje oraz dwie 

relacje z podróży do Afryki. Cen książki 20 zł. 

W przyszłą niedzielę po każdej mszy św. młodzież oazowa podzieli się z nami krót-

kim świadectwem i podziękowaniem parafianom za okazaną pomoc w wyjeździe na let-

nie rekolekcje. 

W tym roku przypada 32 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 poniedziałek o godz. 1200, potem spotkanie przy stole w 
krypcie. 

 Spotkanie nowowybranej Rady Parafialnej odbędzie się w czwartek 21 wrze-
s nia o godz. 1900. Radnych serdecznie juz  dzis  zapraszamy. 

Parafia nasza zamierza w przyszłym roku zorganizować pielgrzymkę do 
Fatimy i Santiago De Compostela. Dziewięciodniowa, samolotowo-autokarowa 
od 27 czerwca do 5 lipca 2017 roku. Koszt 2120 zł + 450 euro. Szczegóły w 
kancelarii parafialnej i na naszej stronie internetowej.  

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na Wydział Teologiczny Uniwersytetu S lą-
skiego. Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez księz y na remonty i inwestycje w 
naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  Zachęcamy do lektury prasy religij-
nej jest Gość Niedzielny, nowy numer Małego Gościa są Misyjne Drogi oraz nasz biu-
letyn informacyjny Głos Św. Antoniego. Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  
niech nam Bo g udziela swego błogosławien stwa.                     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
10.09. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 18,15-20) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIII Niedziela Zwykła   

     Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw to-

bie], 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 po-

ganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, 

będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w nie-

bie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś 

prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie 

są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.  Oto Słowo 

Pańskie. 

Upomnienie braterskie 

 

   Upomnienie braterskie jest jednym z najtrudniejszych zadań ucznia Chrystusa. 

Być może nawet — jeśli wierzyć świętym — jest zadaniem najtrudniejszym. 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała wprost: „Co mnie najwięcej kosz-

tuje, to zwracanie uwagi na błędy [...]. Wolałabym sama być tysiąc razy upo-

mniana, niż upominać innych” .   

   I nie była w tym gołosłowna. Jej własne doświadczenie mistrzyni nowicjuszek 

pokazuje, że robiła wszystko, by w życiu wspólnotowym unikać upominania: 

„Dawniej, gdy coś nie podobało mi się w postępowaniu którejś z sióstr i wyda-

wało mi się przeciwne regule, mówiłam sobie: O! gdybym mogła jej powie-

dzieć, co o tym myślę, wykazać jej, że błądzi, jakąż by mi to przyniosło ulgę. 

Odkąd stało się to poniekąd moim zawodem, zapewniam Cię, moja Matko, że 

zupełnie zmieniłam zdanie. Teraz, kiedy zobaczę, że któraś z sióstr czyni coś, 

co wydaje mi się niedoskonałym, mówię sobie z uczuciem ulgi: Co za szczę-

ście, że to nie nowicjuszka; nie mam obowiązku jej upominać. I staram się na-

tychmiast wytłumaczyć siostrę przypisując jej dobrą intencję, którą niewątpli-

wie miała!” .  

   Bywa, że zbyt lekko zabieramy się do upominania i nawet próbujemy je tłu-

maczyć wzniosłymi celami, np.: „To dla twojego dobra”, podczas gdy w rze-

czywistości mamy do czynienia ze zwykłą chęcią ulżenia sobie. Św. Teresa była 

w tym względzie jednoznaczna: „Kiedy działa się pod wpływem natury, jest 

rzeczą niemożliwą, by dusza, której błędy się odkrywa, zrozumiała swój brak 

słuszności” .  



XXI Niedziela Zwykła - 10 września 2017. 

700 Za parafian.  

900 Za † Annę Górak - od wnuka i prawnuka.  

1100 
Do Op. Bożej w intencji Sylwii i Mariusza Lisiaków z okazji 15 r. ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. zdrowie i opiekę Matki 

Bożej dla jubilatów i dzieci.                                                     TE DEUM.  

1230 

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji urodzin Janiny Mikołajczak z prośbą o 

zdrowie i błog. dla całej rodziny. 

2. Do Op. Bożej w int. Marii Wawrzyniak z okazji 85. rocz. urodzin, z podziękowaniem 

za życie i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla sole-

nizantki i całej rodziny.                                                           TE DEUM  

1700 
Za Maję, Monikę i Anię oraz ich rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalszą opiekę Bożą.  

Poniedziałek 11 września 2017. 

700 Za † Gertrudę Kozubek.  

800 Za † Halinę i Norberta Springrów i †† z rodzin z obu stron.  

1800 Za † Ryszarda Pawlika - od lokatorów z ul. Krzywej 41.  

Wtorek  12 września 2017. 

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

800 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławień-

stwo Boże, zdrowie z okazji 15 rocznicy ślubu dla Moniki i Edwarda.  

1800 1. Za † rodziców Hildegardę i Józefa Wyciślik. 

2. Za †† rodziców Gertrudę i Karola Kopyciok, Wiktorię i Rudolfa Herman, pokrewień-

stwo z obu stron.  

Środa 13 września 2017.  

700 Za dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za pośrednictwem MB Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o odnowę moralną nasze-

go Narodu od Czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych                                                  

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

dziękowań;  - Do Bożej Opatrzności w intencji Janiny Teda z okazji urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę NMB 

dla solenizantki i jej rodziny; 

- Za † męża Alfreda Kasprzyka w rocznicę śmierci za †† rodziców i teściów; 

- Za † Annę Haberla w 30 dzień po śmierci.  

Czwartek 14 września 2017. 

700 Za †† rodziców Józefę i Bronisława Flisowskich, Feliksę i Jana Soswę, syna Jana oraz 

siostrę Kazimierę Kwiecień.  

 Za † Mateusza Ptaka na pamiątkę 45 urodzin, za † matkę Reginę.  

1700 Za † Jacka Michalczyka w 30 dzień po śmierci od brata z rodziną i rodziny Gazda.  

Piątek 15 września 2017. 

700 Za † Katarzynę Matwiej w 25 rocznicę śmierci oraz za † Genowefę Potocką.  

800 Za † † Adelę Mierzwę, Elżbietę Ditrich, Teresę Lazik.  

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.  

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września 
 

   Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły 

się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po usta-

niu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szu-

kać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.  

   Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia history-

cy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień 

wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbudo-

wano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmar-

twychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką 

Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowe-

mu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uro-

czystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 wrze-

śnia, ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok pu-

bliczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po po-

święceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały 

relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.  

Sobota - 16 września 2017. 

700  

800 Do miłosierdzia Bożego za wstaw. św. siostry Faustyny za †† Zofię i Józefa Wilków, 

Zofię, Kazimierza i Włodzimierza Piotrowskich, męża Emila oraz dusze w czyśćcu cier-

piące.  

1600 W intencji wszystkich członków Ruchu Światło Życia z ok. 40 rocznicy powstania Oazy 

w naszej parafii.  

1800 Za †† rodziców Stanisława i Helenę Świerczewskich, siostrę Grażynę oraz dziadków z 

obu stron.  

XXIV Niedziela Zwykła - 17 września 2017. 

700 Za Parafian.  

900 Za †† Janinę i Jerzego Wróblewskich oraz Juliannę i Adama Dejner.  

1100 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka i Józefa Jurczyków, Ma-

rię i Krzysztofa Szewerów, Dariusza i Antoniego Kudełko, Czesława Stanek, Genowefę i 

Piotra Wyderka, Ludwikę Kozaczkę, Marię Starsiak.  

1230 Z okazji 80 rocznicy urodzin Edwarda Grosa z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla solenizanta i całej rodziny. TEDEUM  

1700 Za † męża Jana Bołoza w 10. rocznicę śmierci.  


