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Dekretem ks. arcybiskupa nasz wikary ks. Henryk Nowara,
po 6. latach kończy posługę w ńaszej wspolńocie i zostaje
admińistratorem parafii Podwyzszeńia Krzyza w Gostyńi Śląskiej. Nasze
podziękowańie ks. Heńrykowi wyrazimy podczas mszy sw. we wtorek
17 wrzesńia o godz. 1800, juz dzis serdeczńie wszystkich zapraszamy.
Do naszej parafii został skierowany, pochodzący z Rybnika
ks. Tadeusz Kuśka, który pochodzi z Rybńika z parafii św.
Ańtońiego. Urodził się 6 sierpńia 1982, swięceńia przyjął w 2007 roku.
Posługiwał dotąd w Wodzisławiu Śląskim, w Bytomiu Łagiewńikach, w
Żorach-Roju oraz w Mikołowie. Ks. Tadeusza serdeczńie witamy i
zyczymy mu opieki sw. Ańtońiego i błogosławieństwa w posłudze
w ńaszej wspolńocie.
Dobiegł do końca czas urlopów i wakacji. Żapraszamy
serdeczńie rodzicow i ńauczycieli uczńiow szkoł: IV liceum
Ogólnokształcącego, „Gastronomika” i „Ekonomika” ORAZ UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS OD V DO VIII na Mszę św.
ińaugurującą Nowy Rok Śzkolńy i Katechetyczńy jutro o godz. godz. 800.
Uczniów szkół podstawowych z młodszych klas serdeczńie
zapraszamy w czwartek 5 wrzesnia na godz. 1700 na Mszę św. szkolną.
Dzieciom rozpoczyńającym ńaukę w szkole zostańą pobłogosławione
tornistry i plecaki.
Najbliższy wtorek to pierwszy wtorek nowego miesiąca serdecznie zapraszamy na nabożeństwa ku czci naszego wielkiego
patrona św. Antoniego Padewskiego. Tradycyjńie po Mszy św.
o godz. 700, jak w kazdy wtorek, ale od wrzesńia chcemy takze specjalńe
ńabozeństwo z odczytywańiem prosb i podziękowańiami oraz
z ucałowańiem relikwii ńaszego patrońa przezywac w kazdy I wtorek
miesiąca po mszy sw. o godz. 1800. Prosby i podziewańia mozńa składac
pod chorem obok swieczńika.
Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na spotkania
Ministrantów i Dzieci Maryi oraz Bożych Nutek - w najbliższą
sobotę - na godz. 930 ministrantów, na godzinę 1000 zapraszamy
wszystkie dziewczynki, które chciały śpiewać w naszej dziecięcej
scholii. Młodzież oazową zapraszamy ńa spotkańie w piątek ńa
Mszę sw. wieczorńą, zapraszamy młodziez ktora chciałaby się włączyc
do wspolńoty oazowej.
Tegoroczni kandydaci do bierzmowania, którzy chcą się
formowac w ńaszej parafii mają się zgłosic do ks. Piotra – mozńa to
uczyńic po kazdej mszy sw. ńiedzielńej dzis i z\ tydzień, lub w kańcelarii.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

1.09.2019 r. /do użytku wewnętrznego/

Rok liturgiczny: C

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
(Łk 14, 1.7-14)
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby
w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił
do nich:
«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by
przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy
przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I
spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.
Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
Oto Słowo Pańskie.

W tym tygodniu przypada:
- wtorek
- środa
- sobota

wspom. św. Grzegorza;
wspom. dow. bł. Marii Stelii i tow.;
wspom. dow. Bł. Ignacego Kłopotkowskiego

I WTOREK
I CZWARTEK
I PIĄTEK
I SOBOTA

nabożeństwo po Mszy św. o 700 i 1800;
nabożeństwo po Mszy św. o godz. 700;
nabożeństwo po Mszy św. o gopdz. 700;
nabożeństwo po m,szy św. o godz. 700.

NIEDZIELA 1 września 2019.

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana
00

9

00

11
1230
1700

Jezusa oraz o rozwój duchowy i liczebny wspólnoty.
Do Opatrzności Bożej, opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo bł. Bronisławy
dla Bronisławy Kowalczyk i całej rodziny.
Za †† Jerzego Bigo w 20. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
W intencji Filipa Łamika z okazji 1. rocznicy urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla niego i całej rodziny.
Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów.

Poniedziałek 2 września 2019.
00

7

Za † Holgera Schöna.

800 W intencji uczniów i nauczycieli szkół IV LO, Gastronomika i Ekonomika,
00

18

SP 10 klas V-VIII z ok. rozpoczęcia Roku Szkolnego.
Za †† mamę Urszulę Biegisz w 5. rocznicę śmierci i tatę Romana Biegisza.

Wtorek 3 września 2019.
00

7 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
800 O łaskę wiary dla Marty, Michała i Macieja.
1800 1. Za †† Elżbietę, Jana, Pawła Rzyczków, krewnych oraz dusze w czyśćcu

cierpiące.
2. Za † ojca i dziadka Piotra Przyszlaka.

Sobota 7 września 2019.

700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i
800
1230
1800

zmarłych członków Żywego Różańca szczególnie za †† Zofię Cyganik i
Elżbietę Szymańską z Róży Nr 7.
Za †† męża Franciszka, rodziców i teściów, brata Jerzego, szwagierki
Magdalenę i Lidię.
Ślub: Monika Fojcik – Jonasz Staszek.
Za †† rodziców Stanisława i Albinę Gnutków, brata Leszka, dziadków;
Piotra, Marię, Klemensa i Annę.

NIEDZIELA 8 września 2019.

700 Za parafian.
900 Za † Zofię Cyganik na pamiątkę 80 rocznicy urodzin.
1100 W intencji mamy Cecylii Petki z okazji 80 urodzin, z podziękowaniem za dar
1230
1700

życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, a także o dalsze
dobre zdrowie dla taty Eugeniusza - od córek z rodzinami.
Za †† mamę Zofię Mierzwę w 5. rocznicę śmierci, ojca Stanisława oraz braci
Tadeusza i Stanisława.
Za † Joannę Schelenz-Penczawę - od lokatorów z ul. Astrów 16.
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Środa 4 września 2019.

00

7

800
1800

700
800

1700

Od jutra w kancelarii parafialnej można zamawiać msze św na
Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej przyszły rok kalendarzowy.
Pomocy o potrzebne łaski i zdrowie dla rodziny Sroczyńskich.
W sobotę 7 września księża archidiecezji katowickiej w ramach
Za †† Janinę i Stanisława Forysiów w kolejną rocznicę śmierci oraz za dusze
Dńia Modlitw o Uswięceńie Duchowieństwa będą pielgrzymowali do koscioła
w czyśćcu cierpiące.
katedralńego w Katowicach. Śerdeczńie prosimy Was o pamięc modlitewńą.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci M.B. Nieust. Pomocy w int. próśb i podziękowań;
- Za † Gertrudę Probierz w 30 dzień po śmierci;
Po wakacjach powraca Msza św. o godz. 800 w tygodniu, a stały
- Za † Elżbietę Szymańską w 30 dzień po śmierci.
końfesjońał w kosciele sw. Jadwigi dostępńy jest w godzińach od pońiedziałku
Czwartek 5 września 2019.
do piątku od 1000-1200 i od 1530-1800.
1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Chorych parafian z posługa sakrameńtalńą odwiedzimy w sobotę
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron.
Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 14 wrzesńia.
zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha
Dziękujemy za złożone dziś ofiary ńa potrzeby archidiecezji. Ża
Świętego z okazji urodzin Barbary Olkis.
tydzień kolekta ńa Wydział Teologiczńy Uńiwersytetu Śląskiego, Bog Żapłac za
Za † Mariannę Jasińską od lokatorów z ulicy Krzywej 31.
kazdą ofiarę.
Piątek 6 września 2019.

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających
800
1800

W sobotę od godz. 1500 Parafia św. Wawrzyńca zaprasza na
oraz za rodziny naszej parafii.
II Festyn Parafialny. Szczegóły na afiszu.
Za †† Ryszarda, Zofię, brata Sylwestra, bratową Wandę Szojdę, Łucję, Annę,
Wszystkim ńa ńowo rozpoczęty tydzień ńiech ńam wszystkim Bóg
Ludwika Bortlików.
udziela
swego błogosławieństwa.
1. Za †† Barbarę Skolik w 1. r. śmierci oraz Józefa Skolika w 12. r. śmierci
2. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

