
Ogłoszenia Parafialne 17.08.2017r. 

Zapraszamy dzisiaj na nieszpory o godz. 1630.  Po przerwie wakacyjnej jutro o 
godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.  Jutro takz e o godz. 1900 spotkanie nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii s w.  

Z ok. 32. rocznicy powstania Legionu Maryi w naszej parafii. Legionistów 
i sympatyko w Legionu jutro zapraszamy na Mszę s w. w ich intencji o godz. 1200, a 
potem na spotkanie przy stole w krypcie. We wtorek po wieczornej Mszy św. Ak-
cja Katolicka zaprasza do wspo lnej modlitwy w intencji chorych oraz na spotkanie 
na probostwie.  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 ministranto w 
i dziewczynki do wspo lnoty Dzieci Maryi i Boz ych Nutek.  

Młodzież zapraszamy na spotkanie oazowe w piątek po Mszy św. wieczor-
nej.  Dorosłych parafian zapraszamy do ruchów i grup działających w naszej 
parafii.  W najbliższy czwartek (21. września) po Mszy św szkolnej zaprasza-
my na spotkanie organizacyjne dla rodziców tegorocznych dzieci I Komunij-
nych.   Spotkanie nowowybranej Rady Parafialnej w czwartek o godz. 1900. Rad-
nych serdecznie juz  dzis  zapraszamy. 

W piątek serdecznie zapraszamy na wieczór św. Rity – rozpoczniemy go 
Mszą s w. wieczorną, po niej zapraszamy na naboz en stwo z ucałowaniem relikwii 
s w. Rity.  W sobotę o godz. 730 wyrusza sprzed kościoła pielgrzymka autokarowa do 

Częstochowy. 

Parafia nasza zamierza w przyszłym roku zorganizowac  pielgrzymkę do Fati-
my i Santiago De Compostela. Dziewięciodniowa, samolotowo-autokarowa od 27 
czerwca do 5 lipca 2017 roku. Koszt 2120 zł + 450 euro. Szczego ły w kancelarii pa-
rafialnej i na naszej stronie internetowej.  

Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzów zaprasza na Festyn Charytatywny dla 
DZIECI LECZONYCH ONKOLOGICZNIE W CHORZOWSKIM SZPITALU pod hasłem 
POZNAJ MOJEGO SĄSIADA w najbliz szy piątek (22 wrzes nia) od godz. 16 do 21 na 
placu przy naszym kos ciele. W programie: Licytacje, występy artystyczne, tan ce i 
zabawy z klaunem DYZIO oraz animatorami, wizyta CHORZOWKSIEGO FLASHA, 
pokaz z onglerki ogniem, pokaz akrobatyczny. Dodatkowo dla dzieci zamek dmucha-
ny, malowanie buziek, farbowanie włoso w. Dla głodomoro w - grillowany oscypek i 
kukurydza, przepyszne ciasta, napoje. Muzycznie poprawiac  humory będzie AGLET, 
ANIMO, HIP HOP FRYNA.  CAŁKOWITY DOCHO D ZOSTANIE PRZEKAZANY DLA PO-
TRZEBUJĄCYCH NASZYCH CHORZOWSKICH DZIECIAKO W. Zapraszamy 

W kancelarii parafialnej można zamawiać msze św na przyszły rok kalen-
darzowy. Dziękujemy za złożone dzis  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.  Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy 
numer Małego Gościa są Misyjne Drogi oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. An-
toniego.  Ks. Emanuelowi Pietrydze – proboszczowi parafii św. Jadwigi, dziękujemy za 

wygłoszone kazanie i zachęcamy do poznania jego książki „Słowo, które pozwala się 

zobaczyć”. W cenie 20 zł. 

 Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam Bo g udziela swego błogosła-
wien stwa, a młodzież oazowa podzieli się z nami krótkim świadectwem i podziękowa-

niem parafianom za okazaną pomoc w wyjeździe na letnie rekolekcje. Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
17.09. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 18,21-35) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIV Niedziela Zwykła   

     Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli 

mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: 

Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego 

podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi 

sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był 

winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan ka-

zał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług od-

zyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade 

mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług 

mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który 

mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś wi-

nien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, 

a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do-

póki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmu-

cili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego 

wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten 

dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się 

nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem 

pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie 

uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swe-

mu bratu.  Oto Słowo Pańskie. 

PRZEBACZENIE 

 

   Przebaczenie jest nieodzownym elementem miłości. Pełnią miłości jest Bóg i 

w Nim też możemy doświadczyć pełni przebaczenia. Nie można kochać na-

prawdę, zachowując urazy. Nie można też w pełni służyć Bogu i bliźniemu, 

nosząc w sercu znamię krzywdy. Brak przebaczenia czyni nas niewolnikami 

siebie bądź innych ludzi. Nie przebaczając, jesteśmy uwiązani do naszej prze-

szłości jak pies do budy – poruszamy się na tyle, na ile pozwala nam nasz 

„łańcuch”. W czym to się przejawia? Zdradzona kobieta pozostaje nieufna wo-

bec męża. Ktoś, kto powierzył swój największy sekret przyjacielowi, a ten się 

wygadał, nie będzie chciał ponownie otworzyć swego serca przed nikim. Oszu-

kane dziecko wyrośnie na człowieka podejrzliwego. Kardynał Stefan Wyszyń-

ski powiedział: „Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem 

w naszym ręku od własnej celi więziennej”.  



XXIV Niedziela Zwykła - 17 września 2017. 

700 Za Parafian.  

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

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

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

Piotra Wyderków, 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.  

Poniedziałek 18 września 2017. 

700 Za † Różę Niegot.  

800 Za † Gizelę Benek w 30 dni po śmierci od lokatorów z ul. Różannej.  

1200 W intencji Legionu Maryi z ok. 32 rocznicy powstania w naszej parafii.  

1800 1. Za † Jadwigę Mały i męża Alberta. 

2. Za † Janinę Jaremę w 25 rocznicę śmierci, za † męża Lesława, rodziców z obu stron.  

Wtorek  19 września 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców  

800 Za † męża Michała Prubę i †† rodziców.  

1800 1. Za siostrę Wojciechę - na pamiątkę urodzin. 

2. Za † Rudolfa Wadasa - od lokatorów z ul. Astrów 16.  

Środa 20 września 2017.  

700 Za † Ryszarda Pawlika.  

800 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla pracowników Energomontażu Chorzów i ich 

rodzin, emerytów z rodzinami, oraz za †† pracowników Energomontażu, a zwłaszcza za 

† Józefa Szatko, Kazimierza Barana, Irenę Koźlecką, Helenę Bierońską, Ewę Borkow-

ską, Stefanię Rajtor, Teresę Musiał, Czesława Mańkę, Józefa Pietrka, Tomasza Kasprzy-

ka, Huberta Beka i Ludwika Klepka.  

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

dziękowań;  - Za †† Henryka Staronia w 1. rocznicę śmierci i jego żonę Barbarę w 4. 

rocznicę śmierci; - Za † Jacka Michalczyka, rodziców Stefana i Krystynę, za † Jadwigę 

Michalczyk; - O łaskę zdrowia dla brata Piotra Copika.  

Czwartek 21 września 2017. 

700 Za † Bernadetę Wojaczek.  

800 Za † Eugeniusza Krawczyka w śmierci, za † żonę Małgorzatę i syna Marka.  

1700 Za † Tadeusza Nowaka. 

Za † Antoniego Smolorza od rodziny Pniak i Kurowskich z Lanckorony.  

Piątek 22 września 2017. 

700 Za †† Stefanię i Józefa Szewczaków, dziadków z obu stron i brata Mariana.  

800 O powrót do zdrowia ciężko chorego dziecka Leona Opdama i wsparcie duchowe dla 

całej rodziny.  

1800 1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 
2. Za † Jadwigę Kot w rocznicę śmierci.  

Sakrament przebaczenia  
 

   Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a 

przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób 

utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im 

nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Ko-

ścioła przedstawiają ten sakrament jako "drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest 

utrata łaski". (KKK 1446) 

 

   W ciągu wieków w sposób zasadniczy zmieniła się konkretna forma, w jakiej Ko-

ściół wykonywał tę władzę otrzymaną od swego Pana. W pierwszych wiekach pojed-

nanie chrześcijan, którzy popełnili po chrzcie szczególnie ciężkie grzechy (na przykład 

bałwochwalstwo, zabójstwo czy cudzołóstwo), było związane z bardzo surową dyscy-

pliną, wymagającą od penitentów odbycia publicznej pokuty za grzechy, często trwają-

cej przez długie lata, zanim otrzymali dar pojednania. Do tego "stanu pokutni-

ków" (który obejmował jedynie popełniających pewne ciężkie grzechy) można było 

zostać dopuszczonym bardzo rzadko, a w niektórych regionach tylko raz w życiu. W 

VII wieku, pod wpływem tradycji monastycznej Wschodu, misjonarze irlandzcy przy-

nieśli do Europy kontynentalnej "prywatną" praktykę pokuty, która nie wymagała pu-

blicznego ani długotrwałego pełnienia dzieł pokutnych przed uzyskaniem pojednania z 

Kościołem. Od tego czasu sakrament urzeczywistnia się w sposób bardziej dyskretny 

między penitentem a kapłanem. Nowa praktyka przewidywała możliwość powtarzania 

sakramentu pokuty i otwierała w ten sposób drogę do regularnego przystępowania do 

tego sakramentu. Umożliwiała - w tej samej celebracji sakramentalnej otrzymanie 

przebaczenia grzechów ciężkich i powszednich. Jest to zasadnicza forma pokuty, którą 

Kościół praktykuje do dzisiaj. (KKK 1447)  

Sobota - 23 września 2017. 

700 Za † † Pawła, Józefa, Mariannę Drabów oraz Jadwigę i Agnieszkę Serwatki i † † rodziny 

Matłochów.  

800 Za † Józefę i Stefana Kałwaków.  

1800 Do Opatrzności Bożej w intencji wnuków Dagmary i Dawida z prośbą o błogosławień-

stwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla całej rodziny.  

XXV Niedziela Zwykła - 24 września 2017. 

700 Za Parafian.  

900 Za † Krystynę Piotrowską w rocznicę śmierci, męża Bronisław, Wiesława Gilewskiego i 

Teodorę Piotrowską.  

1100 Z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławień-

stwo Boże i opiekę Matki Boskiej dla solenizanta i całej rodziny.  

1230 Chrzty: Szymon Gajda, Barbara Galilejczyk, Mateusz Ćwikała, Antoni Żukowski, Julia 

Nieczyporowicz,  Julia Wróblewska, Andrzej Banaś, Halina Pytlik, Mateusz Miśkiewicz. 

Roczki: Łucja Piestrzyńska, Zofia Ziegler.  

1700 Za † męża Jerzego Kotyrbę w 9 r. śmierci, brata Józefa, za †† rodziców i teściów.  


