
Ogłoszenia Parafialne 18.09.2016r. 

Zapraszamy dziś o godz. 1630 na nieszpory niedzielne. 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w 

naszym Festynie u Antonika. Podziękowania kierujemy do tych kto rzy swoim za-
angaz owanie i swoją pracą przyczynili się do kolejne edycji naszego parafialnego 
s więtowania. Słowa podziękowania kierujemy pod adresem wszystkich naszych 
dobrodziejo w, darczyn co w i sponsoro w. dzięki Waszej dobroci festyn mo gł się od-
byc . Wszystkim zaangaz owanym w to przedsięwzięcie, w jakikolwiek sposo b skła-
damy serdeczne BÓ G-ZAPŁAĆ . 

Jutro w poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
Jutro w poniedziałek o godz. 1900 spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komu-

nii s w. W najbliższy wtorek Siostry Służebniczki zapraszają emeryto w na spotka-
nie w klasztorze o godz. 1330. 

We wtorek odbędzie się w Asyżu Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Weźmie w 

nim udział Papież i ponad 400 przywódców religijnych i politycznych z całego świata. 

Spotkanie organizowane jest w 30 lat po pierwszym takim wydarzeniu, jakie odbyło się z 

inicjatywy i z udziałem św. Jana Pawła Pamiętajmy o tej intencji także w naszych pry-

watnych modlitwach, a w naszej wspólnocie będziemy się modlić o pokój podczas wtor-

kowych Mszy św.   

W czwartek 22 września serdecznie zapraszamy na godz. 1800, na Mszę św. 
i nabożeństwo ku czci św. Rity. Pros by i podziękowania do s w. Rity, kto re zostaną 
odczytane podczas naboz en stwa, prosimy składac  w zakrystii, kancelarii, drogą ma-
ilową lub wrzucic  do skarbony pod obrazem Matki Boz ej Nieustającej Pomocy. 

W sobotę 24 września odbędzie się XVII Pielgrzymka Chorzowian do Pie-
kar Śląskich. Początek o godz. 1400 na kalwaryjskim wzgo rzu, o godz. 1410 Droga 
Krzyz owa, o 1530 okazja do spowiedzi s w., o godz. 1600 Msza s w. sprawowana przez 
kapłano w naszego Miasta. Jest jeszcze sporo miejsc w autobusie, kto ry ma wyruszyc  
o 1315 sprzed kos cioła. Jes li nie będzie większego zainteresowania, to wspo lny wy-
jazd nie dojdzie do skutku. Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii parafialnej.  

Legion Maryi  przy naszej parafii obchodzi w tym roku 31 rocznicę powstania. 
Juz  dzis  zapraszamy członko w i sympatyko w Legionu na spotkanie i uroczystą Eu-
charystię w czwartek 29 wrzes nia o godz. 1100. 

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, w piątek o 2000 i w sobo-
tę od 1700. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na Wydział Teologiczny US . Za tydzien  ko-
lekta na potrzeby parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, są Misyjne Drogi, 
oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  

Przypominamy o pielgrzymce do Ziemi S więtej w przyszłym roku w kwietniu. 
Szczego ły w kancelarii i na parafialnej stronie internetowej.  

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 swe-
go błogosławien stwa.   

                                                                                                             Szczęść Boże! 
 

Głos świętego Antoniego 
18.09. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 16,1-13) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXV Niedziela Zwykła  

      Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, 

którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i 

rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie bę-

dziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro 

mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co 

uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarzą-

du. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierw-

szego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On 

mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Na-

stępnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. 

Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nie-

uczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi 

są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam 

powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /

wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej 

rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 

nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niego-

dziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? 

Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? 

żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawi-

dził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie 

możecie służyć Bogu i mamonie.  Oto Słowo Boże. 

      Jezus Chrystus wskazuje uczniom w Ewangelii: „Nie możecie służyć Bogu i Ma-

monie!”. Wydaje się, że ta przestroga odnosi się najpierw do pierwotnego znaczenia 

tego słowa, które oznaczało zabezpieczenie, oparcie, pewność. Z czasem słowo 

„mamona” zaczęło bożka pieniędzy i bogactwa. Słowo Boże daje nam jednak także i 

inną przestrogę. Chodzi o to, że nad pieniądzem trzeba panować. W innym wypadku 

on zapanuje nad człowiekiem. I wtedy stanie się ów człowiek konsumentem rozrywek, 

przyjemności zmysłowych, hazardu, a nawet sławy czy kariery. A bożek będzie do-

magał się wciąż nowych ofiar, wynikających z coraz większego nienasycenia.  



XXV Niedziela Zwykła 18 września 2016. 

700 Za †† Tadeusza Copa w rocznicę śmierci oraz żonę Marię.  

900 
Za †† Krystynę Piotrowską w rocznicę śmierci, męża Bronisława, Wiesława Gilewskie-

go i Teodorę Piotrowską.  

1100 
Do Opatrzności Bożej w int. Teresy i Jana Rożków z okazji 50. rocznicy ślubu, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla 

jubilatów i synów z rodzinami.                                                     TE DEUM.  

1230 
Do Opatrzności Bożej w int. Brygidy i Jana Christów z okazji 50. rocznicy ślubu, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog, zdrowie, opiekę Matki Bożej 

dla jubilatów i całej rodziny.                                                        TE DEUM.  

1700 
Za †† Bronisława Majętnego w 30. rocznicę śmierci, żonę Helenę i syna Henryka oraz 

za †† z rodzin Majętny, Zubek, Kubiczek i Famuła.  

Poniedziałek 19 września 2016. 

700 Za † Tadeusza Cycaka w r. śm.i †† z rodziny Cycaków, Karakułów i Łukawskich.  

800 Za †† Jana i Józefę Krawczyków, Stanisława i Janinę Bzury oraz siostry, braci i szwa-

grów.  

900 1. Za † Jadwigę Kot w kolejną rocznicę śmierci. 

2. O zdrowie dla Ryszarda Pawlika i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego 

i św. Rity od członków Akcji Katolickiej.  

Wtorek  20 września 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za Parafian, oraz w in-

tencji pokoju na świecie  

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

rodzin, emerytów z rodzinami, w pewnej intencji i za †† pracowników Energomontażu, 

a zwłaszcza za † Józefa Szatko, Janusza Boruckiego, Kazimierza Barana, Romana 

Kwiotka, Irenę Koźlecką, Helenę Bierońską, Ewę Borkowską, Stefanię Rajtor. Norberta 

Labrygę i Ludwika Klepka.  

1800 1. W intencji ks. Henryka Nowary z ok. 50 rocznicy urodzin oraz w int. księży z roczni-

ka święceń 1995  

2. Za †† Władysławę Domagałę i dwóch mężów. 

3. Za † Artura Kuca w 4. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny.  

Środa 21 września 2016.  

700  

800 Za † Eugeniusza Krawczyka w 15. rocznicę śmierci.  

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

dziękowań;  - W int. Mateusza Koja z okazji imienin, o Boże błog, zdrowie, światło Du-

cha Św. i opiekę Matki Bożej; - Za † męża Tadeusza Nowaka w 6. rocznicę śmierci; 

- Za † Annę i Antoniego; - Za †† Zenona Kociembę w 5. rocznicę śmierci, siostrę Hen-

rykę oraz rodziców Bronisławę i Franciszka.  

Czwartek 22 września 2016. 

700  

800 Za † męża Helmuta Rudzkiego w 1. rocznicę śmierci.  

1700 1. Za †† z rodzin Kopieczny, Grzebieniak i Sokal. 

2. Za † Małgorzatę Marniok od lokatorów z ul. Astrów 16 

1800 Ku czci św. Rity w intencji Parafian i czcicieli św. Rity.  

21 września - święto św. Mateusza, Ewangelisty. 
Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś czas pozostał w Palestynie. 

Apostołował wśród nawróconych z judaizmu. Dla nich też przeznaczył napisaną przez 

siebie księgę Ewangelii. Napisał ją między 50 a 60 rokiem, najprawdopodobniej ok. 55 

r. Starał się w niej wykazać, że to właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna Me-

sjaszem, że na Nim potwierdziły się proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu. Naj-

starsza tradycja kościelna za autora pierwszej Ewangelii zawsze uważała Mateusza. 

Twierdzą tak m.in. Papiasz, biskup Hierapolis, Klemens Aleksandryjski, Orygenes i 

Ireneusz. Pierwotnie Ewangelia według św. Mateusza była napisana w języku hebraj-

skim lub aramejskim; nie wiadomo, kto i kiedy przetłumaczył ją na język grecki. Nie 

zachowały się żadne ślady oryginału, tylko grecki przekład. Tłumacze pozostawili 

część słownictwa aramejskiego, chcąc zachować tzw. ipsissima verba Iesu - najbardziej 

własne słowa Jezusa.  Mateusz przekazał wiele szczegółów z życia i nauki Jezusa, któ-

rych nie znajdziemy w innych Ewangeliach: np. rozbudowany tekst Kazania na Górze, 

przypowieść o kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o dziesięciu pannach. 

On jeden podał wydarzenie o pokłonie Magów i rzezi niewiniątek, o ucieczce do Egip-

tu, a także wizję sądu ostatecznego.  

Mateusz udał się później między pogan. Ojcowie Kościoła nie są zgodni dokąd. Wy-

liczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię i Macedonię. Najbardziej prawdopodobna jest jednak 

Etiopia. Relikwie Mateusza miały być przewiezione ze Wschodu do Paestum 

(Pasidonii) w Italii. Jego ciało przewieziono do Italii w X w. Znajduje się ono obecnie 

w Salerno w dolnym kościele, wspaniale ozdobionym marmurami i mozaikami. Miej-

sce to nie stało się jednak powszechnie znanym sanktuarium. Mateusz uznawany jest za 

męczennika.  

Piątek 23 września 2016. 

700 Za †† rodziców Maxa i Paulinę Steinke.  

800 Za †† rodziców Alberta i Małgorzatę Kulawików, siostrę Gertrudę i szwagra Zbisława 

Matiasika.  

1800 1. Za †† Józefę i Stefana Kałwachów w kolejną rocznicę śmierci. 

2. Za † Łucję Skop w 30. dzień po śmierci.  

Sobota 24 września 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego w intencji sio-

stry Marii Salwatrix z okazji imienin z prośbą o Boże błog., pełnię darów Ducha Święte-

go, zdrowie i opiekę Niepokalanej.  

800 Za †† ojca Artura Potockiego, ks. Franciszka Potockiego i ks. Józefa Chuchrackiego.  

1300 Ślub rzymski: Stachoń Joanna – Misz Robert.  

1800 W int. wnuków Dagmary i Dawida z okazji kolejnej rocznicy urodzin o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów na dalsze lata życia.  

XXVI Niedziela Zwykła 25 września 2016. 

700 Za † Irenę Roszkowską w 1. rocznicę śm. oraz †† z rodzin Belok, Dyla i Roszkowski.  

900 Za †† Jana i Stanisławę Gałczyńskich oraz pokrewieństwo z obu stron.  

1100 Za †† Jadwigę Mały, męża Alberta oraz †† z obu stron.  

1230 CHRZTY: Laura Mrozek, Szymon Cichoń  ROCZKI: Julia Goralczyk, Artur Ożga  

1700 Za † męża Jerzego Kotyrbę oraz †† rodziców i teściów.  


