
Ogłoszenia Parafialne 20.09.2015r. 

 

Zapraszamy dziś o godz. 1630 na nieszpory niedzielne. 
W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
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.  

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

W sobotę odbędzie się XVI Pielgrzymka Chorzowian do Piekar Ślą-
skich. 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. sprawo-
wana przez kapłano w naszego Miasta. Jest jeszcze sporo miejsc w autobu-
sie, kto ry ma wyruszyc  o 1315 sprzed kos cioła. Jes li nie będzie większego 
zainteresowania, to wspo lny wyjazd nie dojdzie do skutku. Zainteresowa-
nych zapraszamy do kancelarii parafialnej.  

W kancelarii można nabyć bilety na kolejne MEGAWIDOWISKO, 
kto re odbędzie się w katowickim Spodku 16 paz dziernika. Two rcy Exodu-
su, Franciszka tym razem wyjątkową inscenizacją obudowaną muzyką         
i scenografią w niebanalny sposo b poprowadzą widzo w przez niełatwą 
historię Go rnego S ląska.  Zapraszamy.  

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

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na Wydział Teologiczny US , a po 
Mszach odbywa się zbio rka na S wiatowe Dni Młodziez y. Moz na tez  nabyc  
gadz ety S wiatowych Dni Młodziez y, wspierając tym samym przygotowania 
tego wydarzenia. Zachęcamy takz e kolejne rodziny do przyjęcia w gos cinę 
młodych ze s wiata kto rzy przybędą do nas w lipcu przyszłego roku. 

Za tydzien  kolekta 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.  
Dziękujemy ojcu misjonarzowi z Koszutki za wygłoszone kazanie, 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 
20.09. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 9, 30-37) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXV Niedziela Zwykła 

   Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby 

kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Czło-

wieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach 

zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go py-

tać.  Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to 

rozprawialiście w drodze?». Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali 

się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwuna-

stu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 

wszystkich i sługą wszystkich».  Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi    

i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci      

w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz 

Tego, który Mnie posłał». Oto Słowo Pańskie. 

23 września - św. Pio z Pietrelciny 

    2 maja 1999 r. Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy Ojca Pio z Pietrelciny 

(1887-1968) — kapłana z zakonu kapucynów, mistyka i stygmatyka już za ży-

cia otoczonego opinią świętości, przewodnika duchowego tysięcy wiernych. 

Szczególną cechą tej postaci jest ogromny kontrast między sławą, jaka go zaw-

sze otaczała i szerzyła się nieustannie po jego śmierci w 1968 r., a «prostotą» 

codziennego życia i posługi błogosławionego. Sługa Boży żył w prowincjonal-

nym klasztorze na południu Włoch, modlił się, spowiadał, odprawiał Msze św.; 

nie miał tytułów naukowych, nie był człowiekiem światowym, nie reprezento-

wał żadnych ośrodków władzy. Zajmował się kierownictwem duchowym zwy-

kłych ludzi, którzy przychodzili do niego z codziennymi problemami swojego 

życia. Pozostał na swoim miejscu przez kilkadziesiąt lat, podczas gdy we Wło-

szech i w całej Europie dokonywały się wielkie tragedie i wielkie przemiany 

stulecia. Unikał wystąpień publicznych, ukrywał się przed natarczywością 

środków społecznego przekazu. Odpowiedzi, jakich udzielał, były bardzo bez-

pośrednie, czasem wręcz szorstkie, wolne od wszelkiego oportunizmu czy 

ukrytych intencji.  



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 błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski na dalsze lata dla Urszuli i Henryka Szołtysek. w 50 rocznicę ślubu.  

                                                                                                          TE DEUM  

1230 W intencji † Jadwigi Mały w 10. rocznicę śmierci i za † męża Alberta oraz za †† z ro-

dzin Mały i Krobisz.  

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

Poniedziałek 21 września 2015. 

700 Za † Dorotę Makiołę od pracowników Urzędu Pocztowego „Czarny Dunajec”.  

800 Za † Tadeusza Nowaka w 6. rocznicę śmierci.  

1800 Za † Jadwigę Kot w rocznicę śmierci.  

Wtorek 22 września 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Dorotę Makiołę od 

rodziny Kułach.  

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

rodzin, emerytów z rodzinami, i za †† pracowników, a zwłaszcza za Eugeniusza Czyp-

ka, Longina Żmigrodzkiego, Łukasza Parzonkę, Jerzego Czekaja, Bonifacego Helika, 

Józefa Deptę, Kazimierza Barana i Józefa Szatko.  

1800 Za † Piotra Jarzębiaka w 5. rocznicę śmierci i za  †† z obu stron.  

Środa 23 września 2015. 

700 Za † Dorotę Makiołę od rodziny Włochów.  

800  

1800 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w intencji próśb i podziękowań; 

- Za † Renatę Ziop w 30. dzień po śmierci oraz za †† z rodziny Műller; 

- Za †† Zenona Kociembę w 4. rocznicę śmierci i rodziców z obu stron; 

- Za † Stanisława Urbańczyka, †† rodziców Mariannę i Eugeniusza, siostrę Genowefę, 

brata Piotra i Adolfa  Kosunia. 

- Za † Stefanię Sobek w 20. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Jadwigę i Bernarda 

Gerlich  i siostrę  Krystynę Frycz. 

- Za †† Różę i Ryszarda Dańców oraz syna Janusza.  

Czwartek 24 września 2015. 

700  

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

Matjasików.  

1700 Za † mamę Jadwigę Fus i † ojca Augustyna oraz braci Zygmunta i Faustyna.  

Piątek 25 września 2015. 

700 Za Parafian.  

800 Za †† rodziców Martę i Artura Potockich oraz za †† księży Józefa Chuchrackiego i 

Franciszka Potockiego.  

1800 Za †† Agnieszkę i Huberta Schon.  

Sobota 26 września 2015. 

700 Za †† Zofię i Franciszka Hotowskich jako pamiątka 75 rocznicy zawarcia sakramentu 

małżeństwa oraz za † wnuczkę Bożenę.  

800  

1800 W intencji Kariny i Tomasza z okazji 15 rocznicy ślubu dziękując za wszystkie otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Bożą dla całej rodziny.  

XXVI NIEDZIELA Zwykła 27 września 2015.  

700 Za †† z rodziny Lukawskich i Pawlików.  

900 Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

zdrowie dla Grażyny i Dariusza Brzeskotów z okazji 30. rocznicy ślubu.    TE DEUM  

1100 Za † mamę Marię Mazurkiewicz w rocznicę śmierci oraz za †† ojca Czesława i brata 

Idziego.  

1230 CHRZTY: Łucja Skupin, Szymon Ilczuk, Jakub Zawalski, Karol Aleksandrowicz. 

ROCZKI: Maja Oziębło.  

1700 Za † Zygmunta Stępnia w 3. rocznicę śmierci.  

Eucharystia ze świętym ojcem Pio.    
 

   Świat mógłby nawet istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez Mszy św. - powiedział kie-

dyś Ojciec Pio.  Codzienna Eucharystia sprawowana przez 58 lat była sensem jego życia. Wsta-

wał w środku nocy, aby się do niej przygotować. Po jej zakończeniu długi czas spędzał na modli-

twie dziękczynnej. Nie było w kościele człowieka, który patrzyłby obojętnie na to, co działo się 

przy ołtarzu. Wielu kapłanów wyznało, że dopiero w San Giovanni Rotondo zrozumieli, czym 

jest Najświętsza Ofiara.   

Codziennie o piątej rano   
   Już o drugiej, trzeciej nad ranem przed kościołem Matki Bożej Łaskawej zaczynały gromadzić 

się tłumy. Bywało, że świątynię "zdobywano szturmem", każdy chciał być jak najbliżej ołtarza.  

Dopiero gdy Ojciec Pio wychodził z zakrystii, zapadała cisza. Ludzie w napięciu śledzili każdy 

gest kapłana. On zaś poruszał się powoli, jakby przygniatał go niewidzialny ciężar. Widać było, 

że cierpi. To nie było zwykłe sprawowanie obrzędu, lecz prawdziwa Ofiara. Wszyscy, którzy w 

niej uczestniczyli mieli wrażenie, jakby naprawdę szli na Golgotę i stali u stóp krzyża. Na czole 

Ojca Pio pojawiały się kropelki potu, z oczu płynęły łzy. Najtrudniejszy był moment Przeistocze-

nia. Zdarzało się, że przejmującą ciszę przerywał nagły szloch lub głośne wyznanie odzyskanej 

wiary. Widok przebitych dłoni unoszących Hostię wzruszał wszystkich.   

Komunia święta   
   Msza św. sprawowana przez Ojca Pio trwała zazwyczaj ponad dwie godziny. Ludzie zgroma-

dzeni wokół ołtarza nie zauważali upływającego czasu. Wielu marzyło, aby otrzymać Komunię 

św. z rąk Ojca Pio. Zakonnik komunikował jedynie dzieci pierwszokomunijne lub małżonków z 

okazji rocznicy ślubu. Czasami kogoś pominął, widząc, że nie jest gotowy na przyjęcie Chrystu-

sa. Bywało też, że zachęcał do Jego przyjęcia tych, którzy nie mieli na to odwagi.   

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i poko-

rze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, 

prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali 

Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.  


