
Ogłoszenia Parafialne 22.09.2019 r. 

 
Zapraszamy dzisiaj na nieszpory o godz. 1630. 
 
W czwartek swoje imieniny obchodzi Ks. Abp Damian Zimoń, 

pamiętajmy o biskupie seniorze w naszych modlitwach.  
  
W sobotę odbędzie się pielgrzymka Chorzowian do Piekar 

Śląskich. Początek o godz. 1400 na Piekarskiej Kalwarii, Msza s w. 
o godz. 1600 w bazylice. Po ki co jest bardzo  małe zainteresowanie 
wspo lnym wyjazdem, dlatego jes li do wtorku nie będzie chętnych do 
Piekar udamy się indywidualnie.  

 
W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze św. na 

przyszły rok kalendarzowy. Jest jeszcze trochę wolnych intencji takz e w 
biez ącym roku kalendarzowym, zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do kancelarii parafialnej. 

 
Od wtorku 1 października powraca nauka języka 

hiszpan skiego przy naszej parafii. Dla zaawansowanych o godz. 1700, zas  
kontynuacja podstaw o godz. 1800.  

 
W sobotę 19 października odbędzie się Archidiecezjalna 

Pielgrzymka Legionu Maryi do Turzy Ś ląskiej. Śzczego ły i zapisy u pani 
Celiny. 

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące zobowiązania 

naszej parafii. Za tydzien  kolekta na Wyz sze Ś ląskie Śeminarium 
Duchowne w Katowicach. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, 

nowy numer Małego Goś cia są Miśyjne Drogi oraz nasz biuletyn 
informacyjny Głoś Ś w. Antoniego.  

 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam Bóg udziela 

swego błogosławien stwa.  

Głos świętego Antoniego 
22.09.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

(Łk 16, 10-13)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus powiedział do uczniów: 
«Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie 

wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej 
nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie 
okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli 
w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da 
wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 
wzgardzi. 

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»  Oto Słowo Pańskie 

W tym tygodniu przypada: 

 

- poniedziałek  wspom. św. Ojca Pio; 
- czwartek  wspom. dow. św.  Męczenników Kosmy  i  
   Damiana;   
- piątek  wspomnienie św. Wincentego a Paulo; 
- sobota   wspom. św. Wacława; 
 

 
 
 
W czwartek 26 września imieniny 

obchodzi Ks. Abp Damian Zimoń, 
pamiętajmy o Księdzu Arcybiskupie 
Seniorze w naszych modlitwach.  

 

 
 



intencje mszalne 15.09.2019 r. 

  NIEDZIELA 22 września 2019. 

700
 Za † Joannę Schelenz-Penczawę od lokatorów z ul. Astrów 16. 

900
 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Marię i Krzysztofa Szewerów, 

Dariusza i Antoniego Kudełków, Czesława Stanek, Genowefę i Piotra 
Wyderków, Marię Starsiak, Helenę, Franciszka, Józefa, Stanisława 
Jurczyków, Ludwika Kozaczka, Rafała Godulę i Eugeniusza Wrószcza. 

1100
 Z okazji urodzin Elżbiety jako podziękowanie za otrzymane łaski od córki 

Katarzyny, syna Dawida i Zygmunta w dowód wdzięczności za opiekę. 

1230
 Za † Lucjana Dendrę w 2. rocznicę śmierci. 

1700
 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

Poniedziałek  23 września 2019. 

700
 Za †† Maksa i Paulinę Steinke, Anielę Moczygembę i Józefa Domagałę. 

800
 Za †† Józefę i Stefana Kałwaków. 

1800
 Za †† męża Tadeusza Tomysa jako pamiątka urodzin, księdza Henryka 

Tomysa, rodziców z obu stron, siostry i braci oraz za †† z rodziny Kocyba. 

Wtorek 24 września 2019. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † Mariana Soswę - od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

1800
 Za †† Stanisława Urbańczyka, rodziców, teściów, brata i siostrę. 

Środa 25 września 2019. 
700

 Za † Elżbietę Michalak w 1. rocznicę śmierci. 

800
 Za †† ojca Artura Potockiego oraz księży Franciszka Potockiego i Józefa 

Chuchrackiego. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Z okazji 80. rocznicy urodzin Reginy i Józefa. 

Czwartek 26 września 2019. 
700

 Za parafian. 

800
 Za †† rodziców: Maksymiliana i Małgorzatę Pawliczków, brata Antoniego, 

Jana i Stanisławę Gałczyńskich oraz pokrewieństwo z obu stron. 

1700
 1. Za †† Georga Kozubka. 

2. Za †† Krystynę Piotrowską w kolejną rocznicę śmierci, męża Bronisława, 
syna Andrzeja i tatę Wiesława. 

 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. 

Piątek 27 września 2019. 
700

 Za † Gizelę Majkę - od Bartosza i Magdaleny Zbójników z córkami. 

800
 Za † Norberta Michalskiego - od lokatorów z ul. Krzywej 33. 

1800
 1. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Wiolety i Kamila 
Cebulskich w 5. rocznicę ślubu, a także o opiekę Anioła Stróża dla córek 
Dominiki i Emilki. 
2. Z okazji 18. urodzin Marka Makowskiego jako podziękowanie za dar 
życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha 
Świętego na dalsze lata. 

Sobota 28 września 2019. 
700

 1. Za †† z rodzin Ogłódek, Lubos i Ostrowski. 
2. Za † Stanisława Gałczyńskiego w 30 dzień po śmierci. 

800
 Za †† Eugeniusza Ciesielskiego w 1. rocznicę śmierci, rodziców 

i pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 Za †† mamę Marię Mazurkiewicz w kolejną rocznicę śmierci, ojca Czesława 

i brata Idziego. 

NIEDZIELA 29 września 2019. 
700

 Z okazji 5. rocznicy ślubu Magdaleny i Sebastiana Olesiów jako 
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny. 

900
 Za † Mariannę Jasińską - od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

1100
 Za † Huberta Sieronia - od lokatorów z ul. Kaszubskiej 17. 

1230
 Chrzty: Milan Bujar , Melania Syguła, Julia Gancarz   

Roczki: Maria Dylewska  

1700
 Za † Władysławę Wiejaczkę i †† z rodziny. 


