
Ogłoszenia Parafialne 27.08.2017r. 

 
Dobiega końca czas urlopów i wakacji. Już dziś zapraszamy serdecznie 

rodzico w i nauczycieli ucznio w szko ł: Gimnazjum nr 10, „Gastronomika” i 
„Ekonomika” na Mszę św. inaugurującą Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny 
w poniedziałek 4 września o godz. godz. 800. Uczniów ze szkół podsta-
wowych serdecznie zapraszamy w czwartek 7 września na godz. 1700 na 
Mszę św. szkolną. Dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole zostaną po-
błogosławione tornistry i plecaki.   

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I Sobota nowego mie-
siąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  

W piątek na Mszę św. wieczorną zapraszamy młodziez  naszej parafii, 
po Mszy zapraszamy na spotkanie Oazy młodziez owej.  

Okazja do spowiedzi dla dzieci w czwartek o godz. 1630, a dla młodzie-
ży w piątek przed Mszą s w. młodziez ową o godz. 1730. Po Mszy s w. na swoje 
spotkanie zaprasza młodziez  oazowa. 

Chorych parafian z posługa sakramentalną odwiedzimy w sobotę 16 
wrzes nia.  

W sobotę 2 września księża archidiecezji katowickiej w ramach Dnia 
Modlitw o Us więcenie Duchowien stwa będą pielgrzymowali do Sanktuario w 
Matki Boz ej Fatimskiej w Turzy S ląskiej. Serdecznie prosimy Was o pamięc  
modlitewną.  

Przed nami ostatni tydzień wakacji, po przerwie wakacyjnej już dziś 
zapraszamy na spotkania Ministrantów i Dzieci Maryi oraz Bożych Nu-
tek w sobotę 9 września na godz. 1000. Zapraszamy nowych kandydato w 
na ministranto w i dziewczynki do wspo lnoty Dzieci Maryi i Boz ych Nutek.  

Parafia nasza organizuje pielgrzymkę autokarową do Częstochowy 
w sobotę 23 wrzes nia. Wracając wstąpimy do Gidli i s w. Anny. Koszt 30 zł, 
zapisy w kancelarii. 

Proszono nas o podanie dwóch ogłoszeń:  
- rusza kolejna edycja Budz etu Obywatelskiego Chorzowa. Od 1 do 15 

wrzes nia będzie moz na składac  wnioski z propozycjami. W związku z tym 
29.08. o godz. 1730 w Bibliotece Miejskiej przy ul. Ryszki odbędzie się spo-
tkanie informacyjne; 

- Komisariat Policji II w Chorzowie planuje przeprowadzic  debatę spo-
łeczną 29.08. o godz. 1530 w Domu Parafialnym przy kos ciele s w. Jadwigi 
przy. ul. Chrobrego 17, kto rej tematem będzie współpraca Policji z członkami 
społeczności lokalnej.  

W przyszłą niedzielę o godz. 1400 w katedrze katowickiej rozpocznie 
się Dzien  Wspo lnoty Ruchu S wiatło Z ycie.  

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  kolek-
ta na archidiecezję, Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Głos świętego Antoniego 
27.08. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 16,13-20) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXI Niedziela Zwykła   

   Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za 

kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana 

Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proro-

ków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon 

Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławio-

ny jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, 

lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr 

[czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie prze-

mogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w nie-

bie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesja-

szem.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz Benedykta XVI     

   „Ewangelista Jan, opowiadając o pierwszym spotkaniu Jezusa z Szymonem, 

bratem Andrzeja, odnotowuje szczególne wydarzenie: Jezus, „wejrzawszy na 

niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» 

- to znaczy: Piotr” (J 1, 42). Jezus nie miał zwyczaju zmieniać imion swoim 

uczniom. Jeżeli pominiemy określenie „synowie gromu”, skierowane w kon-

kretnej sytuacji do synów Zebedeusza (por. Mk 3, 17) i nigdy więcej nieużyte, 

to widzimy, że nie nadał On nigdy nowego imienia żadnemu ze swoich 

uczniów. Uczynił to jedynie w przypadku Szymona, nazywając go Kefas - imie-

niem, które było później przetłumaczone na grecki jako Petros, a po łacinie Pe-

trus. Zostało ono przetłumaczone właśnie dlatego, że nie było to tylko imię, ale 

posłanie, które Petrus otrzymał w ten sposób od Pana. Nowe imię Petrus powra-

ca później wiele razy w Ewangelii i ostatecznie zastąpi pierwotne imię Szymo-

na. (…)  Piotr będzie skalnym fundamentem, na którym opierać się będzie bu-

dowla Kościoła; on będzie miał klucze królestwa niebieskiego, aby otwierać je 

tym, których uzna za sprawiedliwych, w końcu on będzie mógł związywać albo 

rozwiązywać, w tym sensie, że będzie mógł pozwalać albo zakazywać tego, co 

uzna za konieczne dla życia Kościoła, który jest i pozostanie Kościołem Chry-

stusowym. Jest zawsze Kościołem Chrystusa, a nie Piotra. Ten opis plastyczny-

mi obrazami uwydatnia to, co późniejsza refleksja określi terminem „prymatu 

jurysdykcji”.  



XXI Niedziela Zwykła - 27 sierpnia 2017. 

700 Za † Kazimierza Wiejaczkę - na pamiątkę urodzin.  

900 Za Parafian.  

1100 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji  Teresy i Zygmunta Błaszczaków z okazji 50. roczni-

cy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji  Gabrieli i Franciszka Kempów z okazji 50. rocznicy 

ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny.       TE DEUM  

1230 
CHRZTY: Tomasz  Żurke, Igor Słabik      ROCZKI: Piotr  Żurke, Szymon Litke, Do-

minik Piątkowski                                                                         

1700  

Poniedziałek 28 sierpnia 2017. 

700 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Jerzego Kozubka.  

1800 Za † brata Stanisława Mierzwę - na pamiątkę urodzin.  

Wtorek  29 sierpnia 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Józefa Łuczaka w 4 

rocz. śmierci i †† z rodzin Łuczak, Rurański i Wichera.  

1800 Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny i Janiny Wcisło z okazji urodzin, o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.  

Środa 30 sierpnia 2017.  

700 Za + męża Rudolfa w rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny.  

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

dziękowań;  - Za † Łucję Zdyb w 30. dzień po śmierci; 

- Za † Marię Hamelę w 2 rocznicę śmierci; 

- Za † ojca Jerzego Lipińskiego w 30 dzień po śmierci i † żonę Teresę; 

- Za † ciocię Grażynę Borys w 30 dzień śmierci.  

Czwartek 31 sierpnia 2017. 

700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-

płaństwa.  

1700 Za † rodziców Helenę i Wilhelma Wajandów w rocznicę śmierci, †† braci Leona, Euge-

niusza, Romana i Rafała.  

Piątek 1 września 2017. 

700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodzi-

ny naszej parafii.  

800 Za ++ Adelajdę i Franciszka Kompałów.  

1800 Za pośrednictwem św. Antoniego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Bronisławy z okazji imienin i opiekę dla całej rodziny.  

Sobota - 2 września 2017. 

700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i zmarłych człon-

ków Żywego Różańca.  

800 Za ++ Elżbietę, Jana i Pawła Rzyczków .  

1800 Za ++ Anielę, Franciszka i Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę i Stani-

sława Zająców oraz za rodziny Filuś, Pustelnik i Kraczla.  

XXII Niedziela Zwykła - 3 września 2017. 

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

wspólnoty. 

900 O łaskę wiary dla Marty i Michała.  

1100 Za Parafian.  

1230 Za † Dorotę Makiołę w 2 rocznicę śmierci oraz za †† z obu stron.  

1700 Do Opatrzności  Bożej  w intencji Jana Klamy z okazji 70 rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego dla solenizanta i całej rodziny. TEDEUM  

Ciąg dalszy ogłoszeń: 
 
Uwaga aktualni i „byli” OAZOWICZE! W tym roku przypada 40 lat oazy  

przy parafii św. Antoniego w Chorzowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy mają czas i ochotę na wspomnienia na spotkanie OAZOWICZÓW 16 
września 2017 roku. Spotkanie rozpocznie się uroczystą mszą świętą 
o godzinie 1600 w kościele, a po mszy świętej zapraszamy do krypty na aga-
pe. 

Przypominamy o dzisiejszych Nieszporach i o stałych okazjach do adoracji w 
naszej s wiątyni: we wtorek po wieczornej Mszy s w, w czwartek o 1530, w piątek o 
2000  i w sobotę od 1700. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny z dołączony do nie-
go filmem MISJA z Robertem De Niro, są Misyjne Drogi – )kupując je w prosty spo-
so b moz na wesprzec  misje s w.), oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antonie-
go.  

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela 
swego błogosławien stwa.        
   

                                                                                                             Szczęść Boże! 

   Modlitwa za Ojca Świętego 

 

   Jezu, jedyna Drogo do Ojca, Prawdo i Życie człowieka. Ty Obiecałeś prowadzić 

swój Kościół  do końca czasów. Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego, Franciszka, usta-

nawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego. Udziel mu pełni łask Ducha Świętego, 

niech utwierdza nas w wierze i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości. Za wsta-

wiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki, zjednocz nas z Następcą św. Piotra i umacniaj 

nas w każdej Eucharystii, dając nam siłę, byśmy pocieszali prześladowanych, byli soli-

darni z biednymi i cierpiącymi, głosząc Twoją Śmierć i zmartwychwstanie wszystkim 

narodom Ziemi. Amen.  


