
Ogłoszenia Parafialne 24.08.2017r. 

Zapraszamy dzisiaj na nieszpory o godz. 1630. 
Jutro o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.  
We wtorek po wieczornej Mszy św. Odnowa w Duchu Św. zaprasza 

do wspo lnej modlitwy uwielbienia przed Najs więtszym Sakramentem. Pozo-
stałe okazje do adoracji Najs więtszego Sakramentu w naszej s wiątyni w ty-
godniu w czwartki o 1530 razem z Arcybractwem NSPJ, w piątek o godz. 2000 
oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. Zapraszamy. 

Planowany na ubiegły piątek festyn na naszym placu został prze-
niesiony na najbliższy piątek. Organizator - Stowarzyszenie Nowocze-
sny Chorzów ponownie zaprasza na Festyn Charytatywny dla DZIECI LE-
CZONYCH ONKOLOGICZNIE W CHORZOWSKIM SZPITALU. W programie: 
Licytacje, występy artystyczne, tan ce i zabawy, pokaz z onglerki ogniem, po-
kaz akrobatyczny i inne atrakcje. CAŁKOWITY DOCHÓD ZOSTANIE PRZE-
KAZANY DLA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY DZIECI. Zapraszamy. 

W sobotę jubileusz 120-lecia s więtuje nasz chorzowski Ekonomik. Za-
praszamy na Mszę s w. w intencji nauczycieli, pracowniko w, emeryto w, 
ucznio w i absolwento w o godz. 1000. 

W sobotę również 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 wyjaz-
dem, dlatego jes li do wtorku nie będzie chętnych do Piekar udamy się indy-
widualnie.  

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

W sobotę 14 października odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzym-
ka Legionu Maryi do Turzy Śląskiej. Wyjazd o godz. 930 sprzed kos cioła 
s w. Jadwigi. Zapisy u p. Celiny Horak. 

W kancelarii parafialnej można zamawiać msze św na przyszły rok 
kalendarzowy. Jest jeszcze trochę wolnych intencji także w bieżącym 
roku kalendarzowym, zainteresowanych serdecznie zapraszamy do 
kancelarii parafialnej. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na biez ące zobowiązania naszej pa-
rafii. Za tydzien  kolekta na Wyz sze S ląskie Seminarium Duchowne w Kato-
wicach. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy nu-
mer Małego Gościa są Misyjne Drogi oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego.  

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.                          Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
24.09. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 20,1-16a) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXV Niedziela Zwykła   

   Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 

rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o 

denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 

zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do 

mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponow-

nie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około 

godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały 

dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i 

wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego 

rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż 

do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. 

Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po 

denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jed-

ną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i 

spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy 

nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu 

ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co 

chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą 

pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

    Przypowieść o zaproszonych do pracy w winnicy ukazuje hojność Boga. 

Właściciel winnicy (Bóg) w każdej chwili dnia wychodzi na rynek, aby zatrud-

nić oczekujących na pracę bezrobotnych. Nie patrzy na zegarek. Nie przygląda 

się "referencjom" i rekomendacjom. Można by nawet powiedzieć, że lubi za-

trudniać tych, którzy nie mają dobrych referencji: celnicy, jawnogrzesznice, 

złodzieje, mogą się okazać "idealnymi" robotnikami w Jego winnicy (A. Pron-

zato). 

   Bóg jest Ojcem i przyjmuje do swojej rodziny wszystkich bez wyjątku. Kim-

kolwiek bylibyśmy, uzdolnieni lub nie, wykwalifikowani lub nie, odważni czy 

lękliwi, będący u początku naszego życia, w jego południu czy u schyłku. Jeste-

śmy oczekiwani. Na każdym etapie życia możemy powierzyć się dobroci, hoj-

ności i miłosierdziu Boga. Nawet gdy będzie już "godzina jedenasta", a więc 

jesień naszego życia.  



XXV Niedziela Zwykła - 24 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 błogo. Boże i zdrowie dla solenizanta i całej rodziny. TEDEUM 

1700 Za † męża Jana Bołoza w 10. rocznicę śmierci. 

Poniedziałek 25 września 2017. 

700 Za Parafian. 

800 Za † ojca Artura Potockiego oraz za †† z rodzin Potockich i Dudzików. 

1800 Za † Jolantę, za †† rodziców z obu stron. 

Wtorek  26 września 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.  

800 Za † Bernadetę Wojaczek 

1800 W intencji Mirosławy i Kazimierza z okazji 55 rocznicy ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę NMP oraz za †† ro-

dziców z obu stron. 

Środa 27 września 2017.  

700 Z okazji 7. rocznicy ślubu Ani i Wilema z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalszą Boże błogosławieństwa 

800 Za †† rodziców Józefa i Antoninę oraz za † męża Tadeusza. 

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

dziękowań;  - Daniela Helmana o dar życia wiecznego od lokatorów z ul. Młodzieżowej 

25;   

- Za †† z rodziny Michalczyk, Konieczny; 

- Za † Mirosława Iwanickiego w 3 m-c po śmierci i z okazji urodzin, za † † rodziców 

Józefa i Józefę  Iwanickich, siostrę Marię Waliszewską; 

- Za † Wiesławę Szubtarski na pamiątkę urodzin.  

Czwartek 28 września 2017. 

700  

800 Za †† z rodzin Ostrowski, Lubos, Ogłódek.  

1700 1. Za † mamę Marię Mazurkiewicz w 10. rocznicę śmierci, ojca Czesława, brata Idziego. 

2. Za † Krystynę Konowalską - od córki z rodziną.  

Piątek 29 września 2017. 

700  

800 Za †† dziadków Lenert i Domagała.  

1800 1. Za † Władysławę Wiejaczkę i pozostałych członków z rodziny. 

2. Za † męża Lecha Owcarza w 1. rocznicę śmierci o dar życia wiecznego, za †† rodzi-

ców z obu stron.  

Modlitwa do św. Gabriela Archanioła 
 

   Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopo-

magaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali 

panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj 

się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, 

byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.  
 

Modlitwa do św. Rafała Archanioła 

   Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia 

Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad dro-

gami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty 

odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy 

zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj 

nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen. 
 

Modlitwa do św. Michała Archanioła 
 

   Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całko-

wicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, wstaw się za mną do Stwórcy, abym 

dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie 

Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą 

wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku; Któż jak Bóg? Przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen. 

Sobota - 30 września 2017. 

700  

800 Za † Gerarda.  

1000 Z ok. 120-lecie Liceum Ekonomicznego w intencji nauczycieli, emerytów, pracowników, 

uczniów oraz absolwentów.  

1300 W intencji Danuty i Jerzego Wyciślików z okazji 50 r. ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę św. Antoniego, św. Rity i 

św. Jana Pawła II.  

1800 Za † Gabrielę Brzezicką na pamiątkę urodzin.  

XXVI Niedziela Zwykła - 1 października 2017. 

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny 

wspólnoty.  

900 Za Parafian.  

1100 Za Jarosława Marszałka na pamiątkę 50. r. urodzin oraz za wszystkich †† z rodzin Mar-

szałek, Kania, Ceglarek, Weinert.  

1230 Za żyjących i †† członków Polskiego Związku Niewidomych - Koła Chorzów.  

1700 Za † Stanisława Urbańczyka oraz †† rodziców, teściów, siostrę i brata.  


