
Ogłoszenia Parafialne 28.08.2016r. 

W ubiegłą niedziele przez teren, na któ rym stói nasz kós ció ł przetóczy-
ła się trąba pówietrzna. Jestes my na etapie pórządkówania pósesji óraz sza-
cówania póniesiónych strat. Opatrznós ci Bóz ej dziękujemy, z e nikt nie ód-
nió sł z adnych óbraz en . Pragnę uspókóic , z e budynki naszej s wiątyni óraz 
próbóstwa i dómu katechetycznegó nie ucierpiały dótkliwie, są miejscówe 
uszkódzenia w pószyciu dachó w, zniszczóne zóstały fragmenty blach i ry-
nien. Największe szkódy, póza drastycznie zmniejszónym drzewóstanem, 
pójawiły się w ógródzeniu naszej pósesji. Uszkódzenia te zóstaną sukcesyw-
nie usuwane i naprawiane.   

Parafia składa serdeczne pódziękówania Straz y Póz arnej w Chórzówie ó 
raz Zarządówi naszegó Miasta za ókazaną pómóc przy usuwaniu skutkó w tej 
nawałnicy. Dziękujemy wszystkim któ rzy deklarówali chęc  pómócy óraz 
wspierają materialnie pódejmówane prace. Pragnę tez  serdecznie wszyst-
kich parafian i gós ci zaprósic  na nasz Festyn u Antonika, któ ry ódbędzie się 
w ógródach naszej parafii w sóbótę 17 wrzes nia. 

Dobiega końca czas urlopów i wakacji. Zapraszamy serdecznie ródzi-
có w i nauczycieli ucznió w szkó ł: Gimnazjum nr 10, „Gastronomika” i 
„Ekonomika” na Mszę św. inaugurującą Nówy Rók Szkólny i Katechetyczny 
w czwartek 1 września o godz. godz. 800.  

Uczniów ze szkół podstawowych serdecznie zapraszamy w czwartek 
na godz. 1700 na Mszę św. szkolną. Dziecióm rózpóczynającym naukę w 
szkóle zóstaną pobłogosławione tornistry i plecaki.   

Na czwartkową Mszę św. szkolną zapraszamy co tydzień, wszystkie 
dzieci w wielu szkolnym. Zwłaszcza, przygotowujące się do I Komunii i 
spowiedzi św. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I Sóbóta 
nówegó miesiąca. Zachęcamy dó skórzystania z sakramentu pókuty i pójed-
nania. W piątek na Mszę św. wieczorną zapraszamy młódziez  naszej para-
fii, pó Mszy zapraszamy na spótkanie Oazy młódziez ówej.  

Okazja do spowiedzi dla dzieci w czwartek ó gódz. 1630, a dla mło-
dzieży w piątek przed Mszą s w. młódziez ówą ó gódz. 1730. Pó Mszy s w. na 
swóje spótkanie zaprasza młódziez  óazówa. 

W piątek wyruszyła 40 piesza chórzówska pielgrzymka na Jasną Gó rę, 
jutró ó gódz. 1100 pielgrzymi w Częstóchówie przez yją Mszę s w. i ódprawią 
Drógę Krzyz ówą na wałach. Przywitanie pielgrzymó w w tym róku będzie 
miałó miejsce w naszej parafii we wtórek pó Mszy s w. wieczórnej. Serdecz-
nie zapraszamy na wtórkówą Mszę s w i dó przywitania pówracających piel-
grzymó w. Chorych parafian z pósługa sakramentalną ódwiedzimy w sóbó-
tę 11 wrzes nia.  

W środę 31 sierpnia  księża i alumni metropolii katowickiej w ra-
mach Dnia Módlitw ó Us więcenie Duchówien stwa będą pielgrzymówali dó 
Sanktuarió w Bóz egó Miłósierdzia i dó Centrum Jana Pawła II w Krakówie-
Łagiewnikach. Serdecznie prósimy Was ó pamięc  módlitewną.  

Głos świętego Antoniego 
28.08. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 14,1.7-14) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXII Niedziela Zwykła  

   Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w sza-

bat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, 

gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli 

cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znako-

mitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto 

was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć 

ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miej-

scu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i 

spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 

się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego 

zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 

swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i 

oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, 

zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, 

ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz 

przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.  Oto Słowo Pańskie. 

Choroba pychy    

 

   Bóg wyraża Swą miłość na wiele sposobów. Jednak człowiek z różnych po-

wodów może tego nie dostrzegać. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu 

rzeczy jest pycha. Pycha odstręcza Boga i ludzi. Pysznych nikt nie lubi. Pycha 

skłania człowieka do tego, aby siebie wynosić ponad innych. Jest też źródłem 

wielu grzechów. I właśnie o tym problemie mówią dzisiejsze czytania. W każ-

dym fragmencie, w każdej strofie dotyka nas Słowo, które, będąc radą, jest za-

razem czymś, co sprawia, że chcemy je pamiętać, przyjmować i stosować.  

   W pierwszym czytaniu Mądrość Syracha poucza nas, jak zachowywać się, by 

innych nie urazić niepotrzebnym słowem, a równocześnie swoim postępowa-

niem zapracować na łaski Pana. Wyraźnie nas przestrzega: „Na chorobę pyszał-

ka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce 

rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędr-

ca.” (Syr 3,28-29)  



XXII Niedziela Zwykła 28 sierpnia 2016. 

700 Za † Józefa Łuczaka i †† z rodziny Łuczak, Rurański i Wichera.  

900 O Boże błogosławieństwo i zdrowie, z podziękowaniem za otrzymane łaski.  

1100 
Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny z okazji 70. urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla 

solenizantki i całej rodziny.                                                                    TE DEUM.  

1230 
CHRZTY: Jakub Gawron, Amelia Rybak, Zofia Habrajska, Mikołaj Jenczura, Lenka 

Nowak, Alicja Mierzwa;   ROCZKI: Izabela Dziepak, Łucja Skupin  

1700 
Do Opatrzności Bożej w int. Eleonory i Jana Skrzypców z okazji 35. rocznicy ślubu z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opie-

kę MB, a także o dalsze łaski dla Jana z okazji rocznicy urodzin.         TE DEUM.  

Poniedziałek 29 sierpnia 2016. 

700 Za Parafian.  

900 Za † brata Stanisława Mierzwę na pamiątkę urodzin, †† rodziców Zofię i Stanisława 

oraz brata Tadeusza.  

Wtorek  30 sierpnia 2016. 

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

1. rocznicę śmierci.  

1800 Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów.  

Środa 31 sierpnia 2016.  

700 Za † Rudolfa Pisulę w kolejną rocznicę śmierci oraz †† krewnych i bliskich z rodziny.  

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

dziękowań; 

- Za misjonarzy i misjonarki oraz za tych, którym głoszą Ewangelię. 

- Za † Marię Hamelę w 1. rocznicę śmierci.  

- Za † męża Tadeusza Świstaka w 1. rocznicę śmierci. 

- Za † s.M. Martę Żmudę. 

- Za † s.M. Anastazję Szołtysik. 

- Za † Henryka Gadeckiego w 3. rocznicę śmierci.  

Czwartek 1 września 2016. 

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

płaństwa.  

800 1. Z ok. Rozpoczęcie Roku Szkolnego dla Gimnazjum, Gastronomika i Ekonomika. 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Bronisławy Kowalskiej z okazji imienin z podzięko-

waniem za zdrowie i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę bł. 

Bronisławy.  

1700 O potrzebne łaski dla rodziny Janiny i Jana oraz za †† z rodziny z obu stron.  

Piątek 2 września 2016.  

700 Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii.  

800 O łaskę wiary dla Marty i Michała.  

1800 1. Za † Marię-Bożenę Strihawkę w 5. rocznicę śmierci oraz †† jej rodziców Sławomirę i 

Tadeusza. 

2. Za †† lokatorów z ul. Astrów 12.  

W sobotę po przerwie wakacyjnej zapraszamy na spotkania Ministrantów 
i Dzieci Maryi na godz. 1000. Zapraszamy nówych kandydató w na ministrantó w i 
dziewczynki dó wspó lnóty Dzieci Maryi i Bóz ych Nutek.  

Klub Pomocy Koleżeńskiej dla Bezrobotnych, prówadzóny przez Akcję Kató-
licką, swóją działalnós c  pó wakacjach wznówi dópieró od czwartku 22 września 
o godz. 1600 pó wakacjach wznawia swóją działalnós c .  

W przyszłą niedzielę o godz. 1400 w katedrze katówickiej rózpócznie się 
Dzien  Wspó lnóty Ruchu S wiatłó Z ycie.  

Proszono nas o podanie ogłoszenia, że 6 wrzes nia ód gódz. 1500 w przychód-
ni lekarskiej „Nasza Przychódnia” przy ul. Młódziez ówej 33, ódbędą się badania 
USG DOPPLER Przepływó w szyjnych i kón czyn dólnych, USG tarczycy, nerek, płuc, 
stawó w piersi óraz echó serca. Badania są płatne, szczegó ły w przychódni. 

Dziękujemy za złożone dzis  ófiary na pótrzeby parafii. Za tydzien  kólekta na 
archidiecezję, a Parafialny Zespó ł Caritas przeprówadzi przed kós ciółami zbió rkę 
pienięz ną na rzecz ófiar trzęsienia ziemi  

 Bó g Zapłac  za kaz dą ófiarę.  
Przypominamy o dzisiejszych Nieszpórach i ó stałych ókazjach dó adóracji w 

naszej s wiątyni: we wtórek pó wieczórnej Mszy s w, w czwartek ó 1530, w piątek ó 
2000  i w sóbótę ód 1700. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nówy numer 
Małego Gościa, óraz nasz biuletyn infórmacyjny Głos Św. Antoniego.  

Wszystkim na nówó rózpóczęty tydzien  niech nam wszystkim Bó g udziela swe-
gó błógósławien stwa.                                    

                                                                                                                       Szczęść Boże! 

Sobota 3 września 2016. 

700 Za †† męża Henryka, rodziców, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

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

ków Żywego Różańca.  

1800 Za †† Elżbietę, Jana i Pawła Rzyczków.  

XXIII Niedziela Zwykła 4 września 2016. 

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

wspólnoty.       

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Reginy Szmajdy z okazji 88. rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za dar życia i zdrowie, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne ła-

ski, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum.  

1100 1.W intencji Barbary i Bernarda Kowalskich z okazji 49. rocznicy ślubu, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla małżonków i całej rodziny 

oraz w intencji Moniki o szczęśliwe rozwiązanie. Te Deum. 

2. Do Opatrzności Bożej z okazji 50. rocznicy ślubu Adelajdy i Gerarda Droniów, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej 

na dalsze lata życia. Te Deum.  

1230 Do Opatrzności Bożej z okazji 50.rocznicy ślubu Joanny i Rudolfa Muc, z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o Bożą opiekę. Te Deum.  

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

geniusza, Romana i Rafała. 


