
Ogłoszenia Parafialne 2.10.2016r. 

Jutro o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, 

w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – 
w czwartki dopiero po Mszy św. szkolnej.) W piątki października 
o godz. 2000 zapraszamy na „różaniec dla zagonionych”.  

Ruchy i grupy działające w parafii jak co roku zachęcamy do prowadzenia 
wspo lnej modlitwy ro z an cowej. naboz en stw  

W każdy I wtorek miesiąca, począwszy od października, zapraszamy 
na Nowennę do św. Antoniego odprawianą także po Mszy św. wieczornej. 
We wszystkie wtorki nowenna będzie odprawiana jak zwykle po porannej 
Mszy, a  w pierwszy wtorek ro wniez  po  wieczornej. Czcicieli s w. Antoniego za-
praszamy serdecznie w najbliz szy wtorek na Mszę wieczorną i nowennę bezpo-
s rednio po niej.  

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

W czwartek na Mszę św. szkolną o godz. 1700 zapraszamy wszystkie 
dzieci, a po Mszy św. spotkanie dla dzieci i rodziców przed I Komunią św.  

W piątek, we wspomnienie NMP Różańcowej, wspólnie z parafią św. 
Jadwigi zapraszamy na różaniec ulicami naszego miasta. O godz. 1830  wy-
ruszymy sprzed kościoła św. Jadwigi. Prosimy o zabranie ze sobą świecy. 

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

W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługą sakramentalną. 
W sobotę zapraszamy na wieczór św. Jana Pawła II, rozpoczęcie o godz. 

1930. 
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski bę-

dzie obchodzony w niedzielę 9 paz dziernika br. W tym ro wniez  dniu przed ko-
s ciołami w całej Polsce odbywac  się będzie zbio rka pieniędzy przeznaczona na 
fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, powołany w celu 
wyro wnywania szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej młodziez y.  

Międzyuczelniana Inauguracja Nowego Roku Akademickiego odbędzie 
się w niedzielę, 9 paz dziernika o godz. 1800 w Katedrze. Ksiądz Arcybiskup Wik-
tor Skworc i Duszpasterstwo Akademickie zapraszają do udziału profesoro w i 
nauczycieli akademickich, pracowniko w administracji oraz doktoranto w 
i studento w. Po Eucharystii zostanie wręczona nagroda Lux ex Silesia. Tegorocz-
nym laureatem został prof. Jan Miodek. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium Du-
chowne w Katowicach. Za tydzien  kolekta na potrzeby parafii, a przed kos cio-
łem zbio rka na Fundację Dzieło Nowego tysiąclecia. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , jest nowy 
numer Małego Gos cia, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos 
Św. Antoniego.    Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszyst-
kim Bo g udziela swego błogosławien stwa.   Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
2.10. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 17,5-10) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVII Niedziela Zwykła  

    Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij 
się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto     
z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: 
Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, 
przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł     
i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak 
mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieuży-
teczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.  Oto Słowo 
Pańskie. 

        

   Moc Wiary  
   Jezus posługuje się przysłowiem, by ukazać moc wiary: „Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij 
się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna”.  
   Wystarczy więc tak niewiele. Wystarczy mała raczkująca wiara, a Bóg 
„wykorzystując ją” czyni rzeczy wielkie. Ponadto wiara zakłada rozwój. 
Wiara mała jak ziarno gorczycy może rozwijać się w kierunku dojrzałej, 
świadomej, głębokiej. Wiara jest darem, łaską ale równocześnie zada-
niem. Nie jest wartością, którą zachowuje się do końca niezmiennie. 
Wiara głęboka, zaangażowana, świadoma wymaga czystego serca, hoj-
ności, cierpliwości i wielkiego zaufania Bogu. Taka wiara oczyszcza    
się  i umacnia poprzez doświadczenia i próby życiowe, nieraz bardzo bo-
lesne.  



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. rocznicy ślubu, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog, zdrowie, opiekę Matki 
Bożej dla jubilatów i całej rodziny.                                                   TE DEUM.  

1100 
Do Opatrzności Bożej w intencji  z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej  dla solenizantki i 
całej rodziny.                                                                                      TE DEUM.  

1230 
Do Opatrzności Bożej w intencji Brygidy Stelmasińskiej z okazji 80. rocznicy urodzin, z 
podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego  dla solenizantki i całej rodziny.                    TE DEUM.  

1700 Za †† z rodziny Kaczmarczyk i Wyrtki.  

Poniedziałek 3 października 2016. 

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

800 Za †† syna Romana i synową Sabinę oraz za †† z pokrewieństwa.  

1800 Za † brata Andrzeja Skibę na pamiątkę urodzin oraz za †† z rodziny Skiba i Podsiadło.  

Wtorek  4 października 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za wstaw. bł. Edmunda 
Bojanowskiego o Boże błog., zdrowie i opiekę Niepokalanej dla wspólnoty Sióstr Słu-
żebniczek pracujących w naszej parafii.  

800 Za † męża Kazimierza w rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.  

1800 1. W intencji Magdaleny i Sebastiana Oleś w 2. rocznicę ślubu z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie za wstawiennictwem Matki 
Bożej i św. Franciszka. 
2. Za † Jerzego Langera w 1. rocznicę śmierci.  

Środa 5 października 2016.  

700 Za †† rodziców Józefa i Cecylię Trelów, męża Zenona Sroczyńskiego, teściów i braci.  

800 Za †† Henryka Guzowskiego jako pamiątka urodzin, Elżbietę Guzowską w rocznicę 
śmierci i Martę Szpejnę.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-
dziękowań; 
- Za † męża Stanisława Jagusza w 1. rocznicę śmierci; 
- Za † Renatę Mikołajczyk w 30. dzień po śmierci; 
- Za † Henryka Fraja w 1. rocznicę śmierci; 
- Za † Tomasza Dębskiego w 5. rocznicę śmierci od rodziców i braci.  

Czwartek 6 października 2016. 

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

800 O potrzebne łaski dla rodziny Janiny i Jana Rostkowskich oraz o radość życia wiecznego 
dla †† z obu stron.  

1700 1. Za †† Hildegardę i Jana Dembskich oraz brata Manfreda. 
2. Za † Jerzego Piechockiego w 1. rocznicę śmierci.  

   „Przy odmawianiu różańca nie chodzi o powtarzanie formułek, lecz raczej o nawiąza-
nie intymnego dialogu z Maryją, o okazanie jej zaufania, powierzenie trosk, otwarcie 
przed nią serca, ukazanie własnej gotowości na przyjęcie planów Bożych i obietnic wy-
trwania w wierności dla niej we wszystkich, szczególnie trudnych i bolesnych sytua-
cjach, będąc pewnym jej pomocy w uzyskaniu wszelkich potrzebnych dla naszego zba-
wiania łask od jej Syna” (Św. Jan Paweł II).  
   Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się 
przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się 
one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z 
Panem Jezusem poprzez —można by powiedzieć — Serce Jego Matki. Równocześnie 
zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które 
składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, 
sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których naj-
bardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako 
życiem ludzkim ». (Św. Jan Paweł II) 

Piątek 7 października 2016. 

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

800 Za †† męża Henryka Wypchoła, rodziców z obu stron oraz †† z rodziny Szewczyk i Wy-
pchoł.  

1800 1. Do Opatrzności Bożej w intencji Agaty Kaczmarek z okazji urodzin z podziękowa-
niem za dar życia, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej oraz św. Agaty. 
2.Za†† rodziców: Martę i Antoniego Gansiniec i syna Eugeniusza oraz Stanisławę i Ro-
mana Staniszewskich.  

Sobota 8 października 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej w int. Ireny Siegmunt z okazji 80. rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata.                                                                        TE DEUM.  

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

1245 ślub rzymski: Aleksandra Górniak i Dawid Morciniec.  

1400 ślub rzymski: Magdalena Bednarz i Tomasz Draus.  

1800 Za † Janinę Leduchowską od sąsiadów z ul. Krzywej 31.  

XXVIII Niedziela Zwykła 9 października  2016. 

700 Za †† Pawła, Józefa i Mariannę Drabów oraz Józefa i Agnieszkę Serwatków w kolejną 
rocznicę śmierci.  

900 Za † Andrzeja Romanka od kuzyna Józefa z rodziną z Frydrychowic.  

1100 Za †† męża Henryka Stępnia w kolejną rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu 
stron.  

1230 Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny Dołęgowskiej z okazji urodzin z podziękowa-
niem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. 
Antoniego i św. Rity.  

1700 Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Zorychty z okazji 80. rocznicy urodzin z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na 
dalsze lata życia.                                                                                TE DEUM.  


