
Ogłoszenia Parafialne 29.09.2019 r. 

We wtorek rozpoczyna się miesiąc październik. Serdecznie 
zachęcamy 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.) W s rodę o 2000 
ro z aniec dla zapracowanych. Warto pamiętac , z e za odmawianie ro z an ca 
moz na uzyskac  odpust zupełny. 

 

We wtorek o godz. 1400 spotkanie emeryto w na probostwie,  
We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.  
 

W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 

W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i Sobota nowego 
miesiąca, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

 

W czwartek na Mszę św. szkolną o godz. 1700 zapraszamy wszystkie 
dzieci, zwłaszcza te kto re przygotowują się do przyjęcia I Komunii s w. 
Podczas Mszy s w. będzie miało miejsce pobłogosławienie ro z an co w, a po 
Mszy s w. spotkanie dla dzieci i rodzico w przed I Komunią. Rodzico w 
dzieci I komunijnych zapraszam na spotkanie w najbliższą środę 
o godz. 1900. 

 

Serdecznie zapraszamy na koncert, który odbędzie się w naszej 
parafii 5 paz dziernika, w sobotę o godzinie 1900, w ramach Chorzowskiego 
Festiwalu Organowego "Organy Plus". W tym roku wystąpią u nas 
Jego Magnificencja prof. dr hab. Andrzej Białko - z Akademii Muzycznej 
w Krakowie, oraz Dorota Gibiec-Kurowska (sopran).  

 

Już dziś zapraszamy na RÓŻANIEC ULICAMI NASZEGO MIASTA . 
Który przeżyjemy w poniedziałek 7 października Wyruszymy po 
Mszy s w. o godz.1800 z naszego kos cioła.  

 

W sobotę po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy do krypty na 
spotkanie członków Żywego Różańca. 

 

Chorych parafian odwiedzimy w sobotę 12 października.  
 

Klub Seniora w Chorzowie zaprasza na wycieczkę w sobotę 
5 paz dziernika. Szczego ły na afiszach w gablotach.   

Wyjazd naszej parafialnej pielgrzymki do Gietrzwałdu 
w poniedziałek 7 października o godz. 500.   

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium 
Duchowne w Katowicach. Za tydzien  kolekta za potrzeby parafii, a po 
Mszach odbędzie się zbio rka na potrzeby chorzowskiego Hospicjum. Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę.   

Głos świętego Antoniego 
29.09.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

(Łk 16, 19-31)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus powiedział do faryzeuszów: 
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i 

dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak 
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze 
stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także 
bogacz i został pogrzebany. 

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się 
nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i 
ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje 
pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może 
ani stamtąd nie przedostają się do nas”. 

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 
Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, 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 ktoś z 
umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli 
Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie 
uwierzą”». 

  Oto Słowo Pańskie 

W tym tygodniu przypada: 

 

- poniedziałek  wspom. św. Hieronima; 
- środa  wspom. Św. Aniołów Stróżów; 
- piątek  wspomnienie św. Franciszka; 
- sobota   wspom. św. Faustyny; 



intencje mszalne 29.09.2019 r. 

  NIEDZIELA  29 września 2019. 
700

 Z okazji 5. rocznicy ślubu Magdaleny i Sebastiana Olesiów jako 
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny. 

900
 Za † Mariannę Jasińską - od lokatorów z ul. Krzywej 31. 

1100
 1. Za † Huberta Sieronia - od lokatorów z ul. Kaszubskiej 17. 

2. W intencji Rudolfa Sitko z okazji 95. urodzin jako podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej. 

1230
 Chrzty - Milan Bujar , Melania Syguła, Julia Gancarz;   

Roczek - Maria Dylewska 

1700
 Za † Władysławę Wiejaczkę i †† z rodziny. 

Poniedziałek  30 września 2019. 

700
 Za †† syna Jarosława Marszałka, rodziców Marię, Józefa Marszałków, 

Wiktorię, Alojzego Kaniów, brata Jerzego Kanię i pokr. z obu stron. 

800
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże 

i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry z okazji urodzin. 

1800
 Za † Gabrielę Brzeziecką jako pamiątka urodzin. 

Wtorek 1 października 2019. 

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

800
 Za † Holgera Schöna. 

1800
 1. Za † Gerarda. 

2. Za †† brata Andrzeja Skibę na pamiątkę urodzin, rodziców i rodzeństwo. 

Środa 2 października 2019. 

700
 W intencji Elżbiety z okazji urodzin oraz SM Teresy o błogosławieństwo 

Bożę i opiekę Matki Bożej. 

800
 Za †† syna Romana i synową Sabinę oraz pokrewieństwo z obu stron. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za †† rodziców: Mieczysława i Zdzisławę a także o błogosławieństwo Boże 
dla wnuka Franciszka. 

Czwartek 3października 2019. 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących 

się do kapłaństwa. 

800
 Za †† Annę Nowarę w rocznicę śmierci, jej rodziców Katarzynę i Józefa 

Blecharczyków, siostry i braci, męża Jana, jego rodziców Anielę i Jakuba 
oraz siostry i braci. 

1700
 1. Za † męża Kazimierza Sołtysa w 31. rocznicę śmierci oraz †† z obu stron. 

2. Za †† Anielę w 5. rocznicę śmierci, Gintera oraz ich syna Janusza. 

 Jeśli jesteś sprawnym emerytem, 
a być może nudzisz się w  domu, to 
np. możesz zostać pomocnikiem 
naszego kościoła.   
 Parafia poszukuje chętnego 
emeryta do pomocy przy pracach 
wokół obejścia naszej świątyni 
i probostwa. Jesteś zainteresowany? 
Porozmawiaj z ks. Proboszczem. 

Piątek 4 października 2019. 
700

 1. Ku czci NSPJ w int. wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 
2. O potrzebne łaski dla rodziny Janiny i Jana Rostkowskich 
oraz o za †† z obu stron. 

800
 Za †† syna Zbigniewa Jarczaka, Annę i Józefa Jarczaków, Zofię i Szczepana 

Obalskich. 

1800
 Za †† mamę Wandę Kamrad w 20. rocz. śmierci, Mariusza, Kazimierza 

Kamradów i Andrzeja i Janinę Krus. 

Sobota 5 października 2019. 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących 

i zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za †† teściową Teresę Sołtysik, jej męża Eryka, rodziców i dziadków. 

1800
 Za † Beatrycze Pohl w 2. rocznicę śmierci. 

NIEDZIELA 6 października 2019. 

700
 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój 

duchowy i liczebny wspólnoty. 

900
 Za †† rodziców Władysławę i Maksymiliana Wojtczaków, dziadków 

Banaszków i Wojtczaków oraz Ewelinę Zielińską. 

1100
 1. Z okazji 18. urodzin Agaty Kaczmarek z podziękowaniem za dar życia, 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i dary Ducha Świętego. 

2. W intencji rocznych dzieci - Huberta Jaskuły, Hanny Kudelko i Olafa 
Mańki - jako podziękowanie za dar życia z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Aniołów Stróżów i Matki Bożej. 

1230
 W intencji Bernarda Marcinkowskiego z okazji 80. urodzin 

z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej oraz o zdrowie dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM. 

1700
 Za †† rodziców Jana i Hildegardę Dembskich oraz brata Manfreda. 


