
Ogłoszenia Parafialne 27.09.2015r. 

Zapraszamy na uroczysty koncert naszego chóru dziś po południu 
o godz. 1600. Nasz Chór Seraf świętuje w tym roku 80. rocznicę po-
wstania w naszej parafii. Wszystkim zaangażowanym w to dzieło skła-
damy serdeczne gratulacje. 

W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W czwartek rozpoczyna się miesiąc październik. Serdecznie za-

chęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które będą od-
prawiane w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem 
czwartku – w czwartki dopiero po Mszy św. szkolnej.) 

W czwartek zapraszamy dzieci na Msze s w. szkolną. Po niej na spo-
tkanie zapraszamy rodzico w dzieci przygotowujących się do I Komunii s w.   

W piątki października o godz. 2000 zapraszamy na „różaniec dla 
zagonionych” czyli dla tych kto rzy nie mogą z racji swoich obowiązko w 
uczestniczyc  we wspo lnym naboz en stwie o godz. 1715.  

W najbliższy piątek 2 października zapraszamy młodzież na Mszę 
św wieczorną, a o godz. 1845 w kościele odbędzie się spotkanie organi-
zacyjne dla kandydatów do przyszłorocznego bierzmowania. Na to 
spotkanie zapraszamy także rodziców.  

W sobotę rozpocznie się nasza parafialna pielgrzymka do Lichenia. 
Wyjazd sprzed kos cioła o godz. 700. 

W kancelarii można nabyć bilety na MEGAWIDOWISKO PEREGRI-
NUS.  

 W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek, i I Sobota miesiąca. Za-
chęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  

Członków i sympatyków Legionu Maryi informujemy, z e tegoroczne 
całodobowe czuwanie Legionu w kaplicy sio str przy ul. Powstan co w odbę-
dzie się 7 paz dziernika. Szczego ły za tydzien .  

 Chorych parafian z posługą sakramentalną  odwiedzimy w sobotę 
10 paz dziernika. 

 W tym tygodniu okazja do adoracji Najs więtszego Sakramentu w na-
szej s wiątyni: we wtorek po Mszy s w wieczornej, w czwartek o 1530 i w so-
botę od 1700. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  ko-
lekta na Wyz sze S ląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Bo g-Zapłac  
za kaz dą ofiarę.  

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

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

                                                                                         Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
27.09. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 9,38-43.45.47-48) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVI Niedziela Zwykła 

   Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo 

nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni 

cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie 

jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlate-

go że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej na-

grody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wie-

rzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla cie-

bie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła 

w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, ode-

tnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami 

być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, 

wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z 

dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień 

nie gaśnie. Oto Słowo Pańskie. 

29 września - Świeto Świętych Archaniołów 

    Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, 

są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy ka-

lendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Mi-

chała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 paździer-

nika. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.  

   Imiona Archaniołów mają charakter teoforyczny. Wskazują na ich powiąza-

nie z Bogiem. Określają również istotę misji pełnionej przez nich z woli Bożej. 

Michał - z hebrajskiego Mika´el znaczy - "któż jak Bóg" (tzn. któż może rów-

nać się z Bogiem?). Imię Gabriel - z hebrajskiego Geber´el - składa się z dwóch 

wyrazów: geber - silny oraz el - Pan Bóg. Imię to tłumaczone jest wiec jako 

"mąż Boży", "wojownik Boży". Rafał to również imię pochodzenia hebrajskie-

go Rapha´el i oznacza "Bóg uzdrawia", "Bóg uleczył".   



XXVI NIEDZIELA Zwykła 27 września 2015.   

  700 Za †† z rodziny Lukawskich i Pawlików.  

 900 Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. 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 Aleksandro-

wicz. 

ROCZKI: Maja Oziębło.  
1700 Za † Zygmunta Stępnia w 3. rocznicę śmierci.  

Poniedziałek 28 września 2015. 

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

800 Za †† z rodziny Kapuściok, Rajsz i Sogala.  
1800 Za † Władysławę Wiejaczkę w kolejną rocznicę śmierci i pozostałych zmarłych 

z rodziny.  

Wtorek 29 września 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Dorotę Ma-

kiołę od syna Wojtka z rodziną.  

800 W intencji Henryka z okazji 70 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

1800 Za † Gabrielę Brzeziecką jako pamiątka urodzin.  

Środa 30 września 2015. 

700 Za † Krystynę Wróbel w 30 dzień po śmierci.  

800 W 20. rocznicę śmierci za tragicznie zmarłego Jarosława Marszałka, †† rodzi-

ców Wiktorię i Alojzego, teściów Marię i Józefa oraz brata Jerzego.  

1800 Msza św. Zbiorowa: 

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

- O Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla Elżbiety Huzar i Róży Hofman; 

- Za † Marię Hamelę w 30 dzień po śmierci; 

- Za † Dorotę Makiołę od pracowników Urzędu Pocztowego „Czarny Dunajec”; 

- Za †† męża Alfreda w 25 rocznicę śmierci i córkę Halinę w 3 rocznicę śmierci.  

Czwartek 1 października 2015. 

700 Za †† Elżbietę i Henryka Guzowskich.  

800 Za † Gerarda.  

1700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za naszych kleryków.  

Piątek 2 października 2015. 

700 W pewnej intencji o łaskę wiary.  

800 Za †† syna Romana Strąka, jego żonę Sabinę i pokrewieństwo.  

1800 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz 

za rodziny naszej parafii.  

Sobota 3 października 2015. 

700 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Jana i Janiny oraz za †† z obu stron.  

800 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i 

zmarłych członków Żywego Różańca.  

1800 Z okazji 90. urodzin Jadwigi Ganzery, z podziękowaniem za dar życia i otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla córki, synów, wnuków i prawnu-

ków.                                  TE DEUM  

XXVII NIEDZIELA Zwykła 4 października 2015.  

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania do 

Arcybractwa.  

900 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla Wiolety i Kamila z 

okazji pierwszej rocznicy ślubu oraz dla córeczki Dominiki.  

1100 Za † męża Kazimierza Sołtysa w 27 rocznicę śmierci i za pokrewieństwo: ży-

wych i zmarłych z obu stron.  

1230 O Miłosierdzie Boże dla †† rodziców Władysławy i Maksymiliana Wojtczaków, 

†† dziadków Wojtczaków i Banaszków oraz za †† Elżbietę Zielińską i Adama 

Olasa.  

1700 Za †† rodziców Marię i Leona Bogusów oraz za †† dziadków z obu stron   

O Aniołach    
 

     Imiona wymienionych podczas tego święta Archaniołów są zaczerpnięte z Bi-

blii. Michał, którego objawienie jest opisane w Księdze Daniela i Apokalipsie, przypo-

mina o transcendencji jedynego, prawdziwego Boga, a imię jego znaczy: „Któż jest jak 

Bóg?”.  Imię Gabriel, który zwiastuje Danielowi, a potem Maryi, w jaki sposób Bóg 

zbawi swój lud oznacza „Bóg jest mocny”. Rafał znaczy Bóg uzdrawia i w Księdze To-

biasza jest wyznaczony młodemu Tobiaszowi, by poprzez swoje wstawiennictwo obja-

wił ojcowską Opatrzność Boga, która dosięga wszystkich ludzi, odpowiadając na ich 

modlitwy.   

     Aniołowie mają więc do spełnienia odpowiednie, konkretne misje i zadania zbawcze. 

Są pewnymi znakami Boskiej realizacji historii zbawienia. Będąc dopuszczony do życia 

trynitarnego Boga, są nieśmiertelni. Widząc oblicze Ojca (Mt 18, 10), tworzą wyższą 

niebieską historię świętą. Posiadają nadto wszystkie dary nadprzyrodzone od Boga, po-

dobnie jak człowiek. Stąd są nam pomocni w naszym uświęcaniu się. Biblijne teksty, 

opisujące objawienia Aniołów, ukazują ich zazwyczaj jako młodzieńców przywdzia-

nych w szaty o niezwykłej bieli, podobne do szat przyodzianych na górze Tabor czy 

Zmartwychwstałego Jezusa (Mt 28, 3; Mk 16, 4-5; Łk 24, 4; J 20,12; Dz 1,10; Ap 15, 

6).  

     Wspomnienie Aniołów Stróżów, które obchodzimy 2 października, przypomina nam 

o Bożej interwencji w dzieje człowieka, dokonującej się poprzez Aniołów. Oni otrzy-

mali misję, by nas prowadzić, ochraniać, upominać, pomagać w nawróceniu, wspierać 

w wykonywaniu powierzonych zadań, bronić w momentach niebezpieczeństw i pokus.   

      Niech liturgiczne przypomnienie o istnieniu nadprzyrodzonego świata Aniołów, bę-

dzie momentem pogłębienia więzi z nimi. Oni są zawsze gotowi, by nam służyć, poma-

gać. Potrzebna jest tylko nasza dobra wola, by stali się nam bliscy.  


