
Ogłoszenia Parafialne 25.09.2016r. 

 

Jutro w poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
 

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

 

Rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 
W  czwartek o godz. 1800 odbędzie się obowiązkowe spotkanie dla kandyda-
to w oraz dla ich rodzico w.  

 

W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik. Serdecznie zachęca-
my do udziału w naboz en stwach ro z an cowych, kto re będą odprawiane 
w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – 
w czwartki dopiero po Mszy s w. szkolnej).  

 

Już teraz zapraszamy na różaniec ulicami naszego miasta, który 
odbędzie się 7.10 (piątek)  o godz. 18.30 we wspomnienie NMP Ro z an cowej. 
Wyruszymy po Mszy s w. wieczornej sprzed kos cioła s w. Jadwigi.  Prosimy 
o zabranie ze sobą s wiecy. 

  
W tym tygodniu okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu 

w naszej s wiątyni: we wtorek po Mszy s w wieczornej, w czwartek o 1530, 
w piątek o 2000 i w sobotę od 1700. 

 

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

 

Nauczycieli i osoby chcące podjąć się udzielania korepetycji dla dzieci        
i młodzieży, już dziś zapraszamy na spotkanie organizacyjne 3 października 
w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 

 

Dziękujemy o. misjonarzowi za wygłoszone kazanie, po Mszach moz -
na dzis  nabyc  kalendarze misyjne. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień 
kolekta na Wyz sze S ląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Bo g Zapłac  
za kaz dą ofiarę.  

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , są Mi-
syjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. Do dzisiejsze-
go Gos cia jest dołączony film – Bóg Nie Umarł. 

 

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg 
udziela swego błogosławien stwa.  

                                                                                                           Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
25.09. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 16, 19-31) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVI Niedziela Zwykła  

    Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień        
w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, 
imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto      
i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go 
na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, 
pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na 
jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; 
niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie 
cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje po-
ciechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd 
do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu 
mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, 
niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z 
umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza      
i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto 
Słowo Pańskie.   

        

    Grzechem bogacza nie jest bogactwo, ale ślepota. Bogacz otwiera 

oczy w otchłani, a więc wtedy, gdy jest za późno. Przypomina sobie 

o pięciu braciach. Chce nawiązać relacje, o któr ych zapomniał    

na ziemi. Tymczasem spotkania odbywa-ją się teraz, na ziemi. 

Relacje przeżywamy w codzienności. I one decydują o naszej przy-

szłości.  



XXVI Niedziela Zwykła 25 września 2016. 

700 
Za † Irenę Roszkowską w 1. rocznicę śmierci 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, Ar-
tur Ożga  

1700 Za † męża Jerzego Kotyrbę w 8. rocznicę śmierci oraz †† rodziców i teściów.  

Poniedziałek 26 września 2016. 

700 Za Parafian.  

800 Za †† Agnieszkę i Huberta Schön.  

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy Wrany z okazji 80. rocznicy urodzin, z 
podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla solenizantki, całej rodziny i nowożeńców 
Aurelii i Michała. TE DEUM.  

Wtorek  27 września 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † męża Mar-
ka Krawczyka.  

800 Za †† Stanisława Urbańczyka, jego rodziców, rodzeństwo oraz Stanisławę i Ad-
olfa Kosuń.  

1800 1. Za †† rodziców Józefa i Antoninę oraz siostrę Marię. 
2. Za †† Elżbietę Wincukiewicz i Halinę Bednarczyk.  

Środa 28 września 2016.  

700 Za †† z rodzin Ogłódek, Lubos i Ostrowski.  

800 Za †† córkę Ilonę, męża Edwarda Brodziaka oraz krewnych z rodzin Brodziak, 
Misiak, Świerczyna i Wilk.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 
próśb i podziękowań; 
- O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuka Karola z 
okazji urodzin; 
- Za †† mamę Marię Mazurkiewicz w rocznicę śmierci oraz ojca Czesława i bra-
ta Idziego.  

Czwartek 29 września 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej, św. Antoniego i św. 
Rity o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Breguła.  

800 Za † Marię Kowalską od lokatorów z ul. Kopernika 8.  

1100 W 31. rocznicę założenia Legionu Maryi w parafii - za żywych i zmarłych 
członków sympatyków Legionu.  

1700 1. O Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Adama Ludwika z 
okazji 10. rocznicy urodzin. 
2. Za †† Władysławę Wiejaczkę oraz pozostałych członków z rodziny.  

Do Św. Michała Archanioła  
    Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucy-
fera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując 
dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody 
i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, 
Pana Naszego. Amen.  
 

Do Św. Gabriela Archanioła  
   Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego 
przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogo-
sławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zy-
skali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Na-
szego. Amen.  
 

Do Św. Rafała Archanioła  
   Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś błogosławionego Rafała przewodnikiem 
wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zba-
wienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Chrystusa Pana Naszego. 
Amen 

Piątek 30 września 2016. 

700 Za Parafian.  

800 Za †† syna Jarosława, rodziców, teściów, brata i pokrewieństwo z obu stron.  

1800 1. Za † Gabrielę Brzeziecką na pamiątkę urodzin. 
2. Za †† rodziców Ludmiłę i Wacława Zehnal w kolejną rocznicę śmierci oraz 
†† rodziców z obu stron.  

Sobota 1 października 2016. 

700 W int. córki Elżbiety oraz s. M. Teresy z ok. urodzin oraz  o Boże błog., zdrowie 
i opiekę Matki Bożej.  

800 Za † Gerarda.  

1800 Do Opatrzności Bożej w int. Jadwigi Ganzery z okazji 91. rocznicy urodzin, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę 
Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.                                   TE DEUM.  

XXVII Niedziela Zwykła 2 października  2016. 

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

900 Do Opatrzności Bożej w int. Mirosławy i Stanisława Majów z okazji 55. roczni-
cy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie, opiekę MB dla jubilatów i całej rodziny.                 TE DEUM.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty Wyciślik z okazji 70. rocznicy urodzin, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie, opiekę Matki Bożej, św. Rity dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM.  

1230 Do Opatrzności Bożej w int. Brygidy Stelmasińskiej z okazji 80. rocznicy uro-
dzin, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie, opiekę MB i św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny.    TE DEUM.  

1700 Za †† z rodziny Kaczmarczyk i Wyrtki.  


