
Ogłoszenia Parafialne 13.09.2015r. 

 
Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego w domu kateche-

tycznym. 
Zapraszamy dziś na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 1800. Wyjątkowo nie 

ma dziś nieszporów.  
Jutro przypada Święto Podwyższenia Krzyża. Podczas Mszy św. będzie 

możliwość poświęcenia przyniesionych przez wiernych krzyży oraz ucałowa-
nia relikwii Świętego Krzyża, które posiada nasza parafia.  

W poniedziałek o godz. 1900 po przerwie wakacyjnej zapraszamy na Krąg 
Biblijny. 

We wtorek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci, a wieczorna Msza 

św. w int. żyjących i zmarłych członków apostolstwa.  

Zapraszamy rodziców dzieci, kto re w przyszłym roku przystąpią do I Komu-
nii s w. na spotkanie organizacyjne w czwartek 17 wrzes nia o godz. 1800.  

Najbliższy piątek to III piątek miesiąca, zapraszamy do wspo lnego odmo wie-
nia Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 1730 w kaplicy naszego kos cioła.  

W przyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza s w w int. cho-
rzowskiej „Wyspy”, kto ra s więtuje swoje 25 lecie istnienia.  

Legion Maryi  przy naszej parafii obchodzi w tym roku 30 rocznicę powstania. 
Zapraszamy członko w i sympatyko w Legionu na spotkanie i uroczystą Eucharystię 
w najbliz szą sobotę o godz. 1100. O godz. 1030 wspo lny ro z aniec. 

Przypominamy o pielgrzymkach do Lichenia i do Włoch , kto re zamierza 
zorganizowac  nasza parafia. Do Lichenia 3-4 paz dziernika, a do Włoch w kwietniu 
2016 r. Szczego ły w kancelarii.  

Już dziś zapraszamy na uroczysty koncert naszego chóru w niedzielę 27 
września o godz. 1600. Chór Seraf świętuje w tym roku 80. rocznicę powstania 
w naszej parafii.  

W sobotę 26 września odbędzie się pielgrzymka chorzowian do Piekar. 
Zainteresowanych wspo lnym wyjazdem autobusem zapraszamy do kancelarii pa-
rafialnej.  

W tym tygodniu okazje do adoracji Najs więtszego Sakramentu w naszej s wią-
tyni: we wtorek po Mszy s w wieczornej, w czwartek o 1530 i w sobotę od 1700. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  kolekta na 
Wydział Teologiczny US , a po Mszach odbywac  się będzie zbio rka na S wiatowe Dni 
Młodziez y. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy numer 
Małego Gościa, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antonie-
go.  

Dziękujemy ks. Wojciechowi Solikowi za wygłoszone kazanie.  
W przyszłą niedzielę kazania do nas wygłosi ojciec misjonarz z Koszutki, a po 

Mszach będzie moz na nabyc  kalendarze misyjne. 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela 

swego błogosławien stwa.       
  

                                                                                       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
13.09. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 8,27-35) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIV Niedziela Zwykła 

   Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze 

pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzci-

ciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za ko-

go mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przy-

kazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi 

wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Pi-

śmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie 

otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił 

się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo 

nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum ra-

zem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze same-

go siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować 

swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. 

Oto Słowo Pańskie. 

18 września — Św. Stanisława Kostki 

    Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich. Miał 3 braci 

i 2 siostry. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Przasnyszu. Do 12 lat uczyli 

go rodzice, a następnie jego nauczycielem był Jan Biliński (Bieliński). W wieku 14 

(według innych źródeł 13) lat razem ze starszym bratem Pawłem został wysłany do 

szkół jezuickich w Wiedniu. Zamieszkał w przyszkolnym konwikcie ale niedługo po-

tem zlikwidowano go i bracia musieli szukać domu gdzie indziej. Zamieszkali w domu 

luteranina Kinderberga, który zabronił jakiejkolwiek modlitwy, wprowadzania osób 

duchownych ani nawet wypowiadania się na temat religii w jego domu. Stanisław połą-

czył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Bardzo pra-

gnął przyjąć Komunię Świętą, ale Kinderberg nie chciał się zgodzić na wprowadzenie 

księdza. W nocy miał wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu 

Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus po-

chyla się nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko. Rano wstał zupełnie zdrowy. Sta-

nisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców.       

W sierpniu 1567 roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył 

jego brat Paweł. Dotarł do Dillingen w Bawarii (około 650 km) i zgłosił się do święte-

go Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie święty Franciszek Borgiasz przy-

jął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Ma-

rzył o misjach w Indiach. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł 15 

sierpnia 1568 r. w Rzymie. Na jego pogrzeb przybyło bardzo wielu ludzi. Gdy Paweł 

przybył do Rzymu i zobaczył, jaką miłością wierni obdarzali Stanisława - nawrócił się.   



XXIV NIEDZIELA Zwykła 13 września 2015.   

  700 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o odnowę mo-

ralną naszego narodu od czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych.  

 900 Za † Elżbietę Piekarczyk w 3 rocznicę śmierci.  

1100 1. W intencji Elżbiety z ok 50. urodzin oraz  Patrycji z ok 23 rocznicy urodzin, do 

Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdro-

wie w rodzinie Bensz. 

2. W intencji Janiny z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane ła-

ski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata dla solenizantki i całej 

rodziny.                                                                                   TE DEUM  

1230 W intencji Marii i Marka Krannich z okazji 25. rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB.                  TE DEUM  

1700 Za † Janinę Pindral w 1. rocznicę śmierci.  

Poniedziałek 14 września 2015. 

700 Za †† rodziców Jana i Małgorzatę Adamskich, brata Marka i dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za † siostrę Krystynę i za †† bliskich z obu stron .  

1800  

Wtorek 15 września 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz z podziękowaniem za dar 

życia i powołania zakonnego, o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla siostry .M. 

Dolores z okazji imienin  

800 Za †† Adelę Mierzwa, Elżbietę Ditrych i Teresę Lazik.  

1800 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. Za † Adama Kukowkę w 30. dzień po śmierci.  

Środa 16 września 2015. 

700 W intencji Soni z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i wszelkie 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą.  

800 Za †† Stanisława, Janinę, Antoniego i Bronisławę Bzurów, †† Jana, Józefa, Szczepana 

Krawczyków, siostry Stanisławę, Janinę i szwagrów.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB NP  w intencji próśb i podziękowań. 

- W int. Małgorzaty i Mieczysława z prośbą o Boże błog. na nowej drodze życia. 

- Za † Elżbietę Iwa w 1 rocznicę śmierci. 

- Za †† rodziców Marię i Józefa Kłobus.  

- Za †† Marię Irek w kolejną rocz. Śm. i córkę Weronikę oraz za †† rodziców i teściów. 

- Za † Ewalda Checha od lokatorów z ul. Katowickiej 49. 

- Za † ks. Mariana Zbrzeźniaka.  

Czwartek 17 września 2015. 

700 Za †† Stefanię Wyleżoł, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za †† Janinę i Jerzego Wróblewskich oraz za †† Juliannę i Adama Dynerów.  

1700 Za †† Maksymiliana i Annę Grzymalskich, Franciszka, Helenę, Józefa Jurczyków, Lu-

dwikę Kozaczkę, Marię, Krzysztofa Szewerów, Genowefę i Piotra Wyderków, Czesława 

Stanek, Dariusza i Antoniego Kudełko.  

Piątek 18 września 2015. 

700 Za † Marię Pytlik.  

800 Za †† rodziców Stanisława i Helenę Świerczewskich, siostrę Grażynę i dziadków z obu 

stron.  

1800 Za wstaw. św. Siostry Faustyny za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię i Włodzimierza Pio-

trowskich, Emila w 3. rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota 19 września 2015. 

700 Za † siostrę Marię Wojciechę jako pamiątka urodzin.  

800 Za †† Leszka, Jana i Reginę Rozików, Mariana i Hannę Barosów oraz za †† rodziców z 

obu stron.  

1400 ślub rzymski: Natalia Michalak i Tomasz Grabowski.  

1600 ślub: Padyjasek i Bacik  

1800 Za † Jana Gruszkę, rodziców Gruszka i Nawrot.  

XXV NIEDZIELA Zwykła 20 września 2015.  

700 Za zmarłą Władysławę Domagałę oraz za †† z rodziny Domagałów, Lenartów i Zawada.  

900 Za Parafian  

1100 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski 

na dalsze lata dla Urszuli i Henryka Szołtysków w 50 r. ślubu.            TE DEUM  

1230 Za † Jadwigę Mały w 10. rocznicę śmierci i za † męża Alberta oraz za †† z rodzin Mały i 

Krobisz.  

1700 Za †† męża Jerzego Kotyrkę w 7 rocznicę śmierci oraz rodziców i teściów.  

   Św. Jan Paweł II o św. Stanisławie Kostce 
 

   13 listopada 1988 r. Papież Jan Paweł II rozpoczął drugie dziesięciolecie swojego 

Pontyfikatu modlitwą na rzymskim Kwirynale, klęcząc przy sarkofagu polskiego świę-

tego - Stanisława Kostki. Do zebranych gości Namiestnik Chrystusa wypowiedział wie-

le osobistych myśli i przeżyć. Powiedział wtedy m.in.: „«Żyjąc krótko, przeżył czasów 

wiele». Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia naszego Świętego, po-

staci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość 

powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towa-

rzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, 

gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każde-

go dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy (...). Jego krótka 

droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wiel-

kim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. 

Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze podążają natychmiast 

do młodych całego świata (...). Tak, św. Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z 

bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodość. 

Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią 

sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co 

odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie patronem - 

patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego 

stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”.  


