
Ogłoszenia Parafialne 03.09.2017 r. 

Dobiegł do końca czas urlopów i wakacji. Zapraszamy serdecznie rodziców 
i nauczycieli ucznio w szko ł: Gimnazjum nr 10, „Gastronomika” i „Ekonomika” na 
Mszę św. inaugurującą Nowy Rok Szkolny i  Katechetyczny jutro o godz. 
godz. 800. Uczniów podstawówki chorzowskiego Katolika jutro o godz. 1000. 
Uczniów z pozostałych szkół podstawowych serdecznie zapraszamy w 
czwartek 7 września na godz. 1700 na Mszę św. szkolną. Dzieciom 
rozpoczynającym naukę w szkole zostaną pobłogosławione tornistry i plecaki.   

Od jutra w kancelarii parafialnej można zamawiać msze św na przyszły rok 
kalendarzowy. 

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na spotkania Ministrantów i Dzieci 
Maryi oraz Bożych Nutek w sobotę na godz. 1000. Zapraszamy nowych 
kandydato w na ministranto w i dziewczynki do wspo lnoty Dzieci Maryi i Boz ych 
Nutek.  

Młodzież zapraszamy na spotkanie oazowe w piątek po Mszy św. 
wieczornej.  

W najbliższy piątek - 8 września br. w Święto Narodzenia NMP zostanie 
ponowiony w naszych parafiach Akt Poświęcenia Kościoła Archidiecezji 
Katowickiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Przypomnijmy, że biskupi polscy 
odnowili ten Akt 6 czerwca br. w Sanktuarium Matki Boz ej Fatimskiej na 
Krzepto wkach w Zakopanem. Gło wnym przesłaniem Aktu są troska o małz en stwa 
i rodziny, prawo do z ycia kaz dego człowieka i godnos c  kobiet. Nawiązuje on do 
wydarzen  z 8 wrzes nia 1946 r., kiedy to na Jasnej Go rze, z udziałem ok. miliona 
oso b, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda pos więcili 
naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. W naszym kos ciele odnowimy ten akt 
podczas każdej Mszy św. 

W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na wieczór św. Jana Pawła II. 
Spotkanie nowowybranej Rady Parafialnej odbędzie się w czwartek 21 

wrzes nia o godz. 1900. Radnych serdecznie juz  dzis  zapraszamy. 
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 agape. Szczegóły na 
plakatach i na naszej stronie internetowej. 

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

Proszono nas o podanie ogłoszenia, że w przyszłą niedzielę na terenie pod 
Szybem Prezydent w godzinach od 1200 do 1800 Urząd Miasta organizuje 
Rodzinny Piknik Ekologiczny. Będzie można nieodpłatnie skorzystać z 
badania poziomu cukru i cis nienia, porad edukatora diabetologicznego, porad 
diabetyka, zobaczyc   pokaz ratownictwa medycznego. 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby archidiecezji. Za 
tydzien  kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu S ląskiego,  Bo g Zapłac  za 
kaz dą ofiarę.  Zapraszamy na dzisiejsze Nieszpory i na adoracje Najświętszego 
Sakramentu w naszej s wiątyni: we wtorek po wieczornej Mszy s w, w czwartek o 
1530, w piątek o 2000  i w sobotę od 1700. 

Głos świętego Antoniego 
13.08. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

Ewangelia na dziś (Mt 16,21-27) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXII Niedziela Zwykła   

    Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do 
Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych 
w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go 
na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie 
to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, 
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».  
 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie 
z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby 
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek 
w zamian za swoją duszę?  
 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem 
z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania». 
 
        Oto Słowo Pańskie. 

Poniedziałek  4 września 2017. 
700 Do Op. Bożej w int. Reginy Szmajdy z okazji 89 rocznicy urodzin, z 

podziękowaniem za życie i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

800 Z ok. rozpoczęcie Roku Szkolnego w int. społ. Gimnazjum, 
Gastronomika i Ekonomika 

1100 W intencji nauczycieli, rodziców i uczniów nowootwartej podstawówki 
chorzowskiego Katolika z ok. rozpoczęcia roku szkolnego. 

1800 Za † Renatę Mikołajczyk w 1. rocznicę śmierci. 

Wtorek 5 września 2017. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 
800 W intencji rodziny Łamików z okazji urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 
1800 1. Za †† rodziców Stanisława i Albinę Gnutków, za † brata Leszka. 

2. Za † Marię Strihafkę w rocznicę śmierci oraz jej rodziców Sławomirę 
i Tadeusza. 

INTENCJE MSZALNE 



Środa 6 września 2017. 
700 Z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o zdrowie i Boże błog. 

dla Urszuli i rodziny. 

800 Za †† Janinę i Stanisława Forysiów w rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i 
podziękowań; 
- Za † Daniela Helmana - od lokatorów z ul. Młodzieżowej 25; 
- Za † Andrzeja Radwańskiego w 30 dzień śmierci; 
- Za † Alojzego Płonkę w 7 rocznicę śmierci; 
- Za †† rodziców Gertrudę i Józefa Bazanów, dziadków i pokrewieństwo. 

Czwartek 7 września 2017. 
700 Do Bożej Opatrzności za wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie i 

potrzebne łaski dla rodziny Sroczyńskich. 

800 Za †† rodziców Zofię i Ryszarda Szojdów, za Łucję, Annę, Ludwika Bartlików i 
brata Sylwestra oraz bratową Wandę. 

1700 W intencji nauczycieli, rodziców i uczniów szkół podstawowych z ok. rozpoczęcia 
roku szkolnego. 

Piątek 8 września 2017. 
700 Za † Holgera Schön’a. 

800 Za † męża Franciszka Urzona, rodziców, teściów, brata Jerzego oraz szwagierki 
Magdalenę i Lidię. 

1800 1. Za † mamę Zofię Mierzwę w 3 rocznicę śmierci. 
2. W intencji pani Małgorzaty Dudziak z ok. 75 rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę św. 
Antoniego dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

Sobota 9 września 2017. 
700  Do Opatrzności Bożej w intencji Gustawa i Edeltrauty Forytów z okazji 60 rocznicy 

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 

800 Za †† rodziców z obu stron, braci, siostry i szwagierki. 

1800 Za †† Jana Gruszkę, rodziców Gruszka i Nawrot. 

  NIEDZIELA 10 września 2017. 
700 Za Parafian. 

900 Za † Annę Górak - od wnuka i prawnuka. 
1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Sylwii i Mariusza Lisiaków z okazji 15 r. ślubu z 

podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i dzieci. 

1230 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji urodzin Janiny Mikołajczak z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Wawrzyniak z okazji 85. rocznicy urodzin, 
z podziękowaniem za życie i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę 
Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

1700 Za Maję, Monikę i Anię oraz ich rodziny z podziękowaniem  za otrzymane łaski z 
prośbą o dalszą opiekę Bożą. 

AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ  
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI  

 
O Święta i Niepokalana Dziewico!  
Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, któ-

rego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony 
jest owoc Twojego łona.  

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś 
o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, 
biskupi, prezbiterzy, diakoni, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się 
do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.  

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić 
jeden, nawracający się nie-ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i 
wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Do-
mem Bożym i Bramą Nieba.  

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!  
Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić 

wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym 
wytrwaniu w  świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku mał-
żeńskiego ustano-wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, za-
chęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.  

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i 
młodzież nie utraciły wiary i nie zo-stały dotknięte zepsuciem moralnym.  

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!  
Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz 

nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę 
od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy 
człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.  

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!  
Rodzicielko Założyciela Kościoła, w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do 

tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, byśmy jako wspólnota Ko-
ścioła na Górnym Śląsku dochowywali wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a 
osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytel-
nym znakiem obecności Twojego Syna.  

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! 
Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz-nie chrześcijański styl życia – 

przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na 
nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).  

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!  
Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobi-stym, rodzinnym, narodo-

wym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.  
Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z 

Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje 
i króluje na wieki wieków.  

Wszyscy: Amen.  


