
Ogłoszenia Parafialne 15.09.2019 r. 

Zapraszamy dzisiaj na nieszpory o godz. 1630. 
 

Z ok. 34. rocznicy powstania Legionu Maryi w naszej parafii. 
Legionistów i sympatyków Legionu jutro zapraszamy na Mszę św. w 
ich intencji o godz. 1200, Po Mszy zapraszamy na spotkanie przy stole 
w krypcie. Po l godziny przed Mszą Legionisto w zapraszamy na ro z aniec. 

 

Jutro o godz. 1900 spotkanie dla młodziez y, kto ra chce przyjąc  
ten sakrament w naszej parafii.  

 

We wtorek podczas Mszy św. o godz. 1800 chcemy Bogu 
dziękować za 6 lat posługi w naszej wspólnocie Ks. Henryka 
Nowary. Będzie to też okazja do wyrażenia naszej wdzięczności 
ks. Henrykowi. Serdecznie zapraszam na tę Mszę św.  

 

W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.   
 

W czwartek o godz. 830 wyjazd naszego parafialnego chóru 
Cantabile na warsztaty do Koszęcina. Chór zaprasza na swoje próby 
w poniedziałki o 1800.   

 

W czwartek  po Mszy św szkolnej zapraszamy na spotkanie 
organizacyjne dla rodziców tegorocznych dzieci I Komunijnych. 

 

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej 
s wiątyni w tygodniu we wtorek po wieczornej Mszy s w. razem z Odnową 
w Duchu Ś w., w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem NŚPJ, w piątek 
o godz. 2000 oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. Zapraszamy. 

 

W przyszłą niedzielę 22 września serdecznie zapraszamy na 
wieczór św. Rity – rozpoczniemy go Mszą s w. o godz. 1700 po niej 
zapraszamy na naboz en stwo z ucałowaniem relikwii s w. Rity. 
Wyjątkowo za tydzien  nie będzie nieszporo w o 1630. 

 

W sobotę 28 września odbędzie się pielgrzymka Chorzowian 
do Piekar Śląskich. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału, a jeżeli 
będą chętni do wspólnego wyjazdu, to zorganizujemy przejazd 
autobusem, prosimy o zgłaszanie się w kancelarii do 20 wrzes nia. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na remonty i inwestycje 
w naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. Za tydzien  kolekta na 
biez ące zobowiązania naszej parafii.  

 

 

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.  

Głos świętego Antoniego 
15.09.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

(Łk 15, 1-32)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
 «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; 
sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 
owcę, która mi zginęła”. 
 Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 
 Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, 
czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? 
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo 
znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. 
 Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych 
z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».». Oto Słowo Pańskie 

W tym tygodniu przypada: 

 

- poniedziałek  wspom. św. Korneliusza i Cypriana; 
- wtorek  wspom. dow. Bellarmina i dow. Felińskiego;   
- środa  święto św. Stanisława Kostki; 
- czwartek   wspom. dow. św. Januarego; 
- piątek   wspom. św. męczenników koreańskich; 
- sobota  święto św. Mateusza. 
 

 
We wtorek podczas Mszy św. o godz. 1800 chcemy Bogu 

dziękowac  za 6 lat posługi w naszej wspo lnocie Ks. Henryka Nowary. 
Będzie to tez  okazja do wyraz enia naszej wdzięcznos ci 
ks. Henrykowi. Śerdecznie zapraszam na tę Mszę s w.  
 

 



 NIEDZIELA 15 września 2019. 
700 Za parafian. 

900 Za †† Adelę Mierzwę w rocznicę s mierci, Elz bietę Ditrich i Teresę Lazik. 

1100 Za †† rodzico w: Śtanisława, Helenę, siostrę Graz ynę, ciocię Apolonię 
Ś wierczewskich i za dziadko w z obu stron. 

1230 1. Z okazji 75-tych urodzin Moniki Z urek-Ptak jako podziękowanie za 
otrzymane łaski z pros bą o dalsze Boz e błogosławien stwo, opiekę Matki 
Boz ej i s w. Antoniego. TE DEUM 

2. Do Opatrznos ci Boz ej w intencji Alfreda Freya z ok. 95. urodziny 
z podziękowaniem za bezpieczne prowadzenie po długich drogach z ycia 
z pros bą o zdrowie i opiekę dla całej rodziny. TE DEUM. 

1700 Za †† Alfredę, Antoniego, Edwarda Śzlenzoko w. 

Poniedziałek 16 września 2019. 
700 Za †† Jo zefa i Ro z ę Wacławskich w rocznice s mierci. 

800 Za co rkę Ilonę jako pamiątka urodzin, męz a Edwarda, rodzico w Śtefanię, 
Antoniego, dziadko w Antoninę i Antoniego oraz †† z rodzin Brodziak, 
Misiak, Ś wierczyna, Wilk, Fenning. 

1800 Za †† siostrę Danielę, jej męz a Alojzego, syna Mariusza i Waldemara. 

Wtorek 17 września 2019. 
700 Ku czci s w. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawco w. 
800 Za †† Janinę i Jerzego Wro blewskich, Eleonorę Kubiczek oraz Juliannę 

i Adama Dynero w. 
1800 1. W int. ks. Henryka Nowary z podziękowaniem za 6 lat posługi w naszej 

parafii. 
2. Za †† Jadwigę i Alberta Mały. 
3. Za † Ewelinę Śolik w kolejną rocznicę s mierci od kolez anek. 

Środa 18 września 2019. 
700 Za Parafian. 

800 Za † Bernarda Krokera. 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Boz ej Nieustającej Pomocy w intencji 
pro s b i podziękowan ; 
- Za †† Bolesława Hulbo ja, wnuka Bartosza, rodzico w z obu stron, Jo zefę, 
Jana, Agnieszkę, Jana oraz dusze w czys c cu cierpiące. 

- Za † Zofię Gmerek od Jo zefy Mendrycz z rodziną. 
- Za † Mariana Śoswę w 30. dzien  po s mierci. 
- Za † Urszulę Moj w 30. dzien  po s mierci. 
- Za † Elz bietę Śzyman ską od lokatoro w z ul. Krasickiego 7. 

intencje mszalne 15.09.2019 r. 
Czwartek 19 września 2019. 

700 Za Parafian. 

800 Za †† Bronisława Majętnego na pamiątkę 110 rocznicy urodzin, z ony 
Heleny, syna Henryka i pokrewien stwo z obu stron. 

1700 1. Za † ŚM Wojciechę jako pamiątka urodzin. 
2. Za †† rodz. - w 10. rocznicę s mierci Ludmiły i 35. Wacława Zehnalo w. 

Piątek 20 września 2019. 

700 Za Parafian. 

800 Za z yjących i †† pracowniko w Energomontaz u Chorzo w Halinę Rusek, 
Helenę Śiemin ską, Śtefanię Rajtor, Irenę Koz lecką, Kazimierza Barana, Jana 
Augustowskiego, Śtanisława Koczego, Jo zefa Śzatko, Mariana Primera. 

1400 Ślub Śandra Porwolik i Śzymon Dworaczek. 
1800 Za † Jadwigę Kot w kolejną rocznicę s mierci. 

Sobota 21 września 2019. 

700 Za † Gizelę Majka od Janiny, Śtanisława Łukaszczyk Zbo jnik, syna Mateusza 
i Asi Malota. 

800 Za † Teresę Jabłonka w 30. dzien  po s mierci. 

1800 Za † Tadeusza Nowaka w 10. rocznicę s mierci. 

NIEDZIELA 22 września 2019. 
700 Za † Joannę Śchelenz-Penczawę - od lokatoro w z ul. Astro w 16. 

900 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Marię i Krzysztofa Śzewero w, 
Dariusza i Antoniego Kudełko w, Czesława Śtanka, Genowefę i Piotra 
Wyderko w, Marię Śtarsiak, Helenę, Franciszka, Jo zefa, Śtanisława 
Jurczyko w, Ludwika Kozaczka, Rafała Godulę i Eugeniusza Wro szcza. 

1100 Z okazji urodzin Elz biety jako podziękowanie za otrzymane łaski - od 
Zygmunta i jego co rki Katarzyny w dowo d wdzięcznos ci za opiekę. 

1230 Za † Lucjana Dendrę w 2. rocznicę s mierci. 
1700 Ku czci s w. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawco w. 

 Jeśli jesteś sprawnym emerytem, 
a być może nudzisz się w  domu, to 
np. możesz zostać pomocnikiem 
naszego kościoła.   
 Parafia poszukuje chętnego 
emeryta do pomocy przy pracach 
wokół obejścia naszej świątyni 
i probostwa. Jesteś zainteresowany? 
Porozmawiaj z ks. Proboszczem. 


