
Ogłoszenia Parafialne 4.10.2015r. 

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 mo-
dlitwy ro z an cowej. naboz en stw  

W kancelarii można nabyć bilety na MEGAWIDOWISKO PEREGRI-
NUS.  

Członków i sympatyków Legionu Maryi zapraszamy na całodobowe 
czuwanie Legionu w kaplicy sio str przy ul. Powstan co w odbędzie się w s ro-
dę 7 paz dziernika. Początek Mszą s w. o godz. 800 w kos ciele s w. Jadwigi Le-
gion naszej parafii swo j dyz ur ma od 1300 do 1500. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do wspo lnej modlitwy takz e poza tymi wyznaczonymi godzi-
nami.  

W piątek o 1530 spotkanie Apostolstwa Dobrej s mierci, a wieczorna 
Msza s w. w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa.  

W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługą sakramentalną. 
W tym tygodniu okazja do adoracji Najs więtszego Sakramentu w naszej 

s wiątyni: we wtorek po Mszy s w wieczornej, w czwartek o 1530 i w sobotę 
od 1700. 

W paz dzierniku wieczo r Jana Pawła II przez yjemy wyjątkowo nie w dru-
ga sobotę miesiąca, ale zapraszamy tuz  po wspomnieniu liturgicznym s w. 
Jana Pawła w sobotę 24 paz dziernika o godz. 1930. 

Międzyuczelniana Inauguracja Nowego Roku Akademickiego odbędzie 

się w przyszłą niedzielę, 11 października o godz. 1800 w Katedrze. Ksiądz Ar-

cybiskup Wiktor Skworc i duszpasterstwo akademickie zapraszają do udziału 

profesorów i nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz dokto-

rantów i studentów. Po Eucharystii zostanie wręczona nagroda Lux ex Silesia. 

Tegorocznym laureatem został  pan Franciszek Pieczka. 

Proszono nas o podanie ogłoszenia, że centrum dietetyczne przy ul. 
Wolnos ci 60 zaprasza na darmowe konsultacje z dietetykiem. Szczego ły na 
plakacie.  

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na Wyz sze S ląskie Seminarium Du-
chowne w Katowicach. Za tydzien  kolekta na misje, a przed kos ciołem z ok. 
Dnia Papieskiego 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 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 
4.10. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 10,2-16) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVII Niedziela Zwykła 

   Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno 

mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: 

Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: 

Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na 

początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści czło-

wiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak 

już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie roz-

dziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę 

swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego 

męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby 

ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się 

i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 

takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 

królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na 

nie ręce i błogosławił je. Oto Słowo Pańskie. 

Modlitwa Św. Jana Pawła II w intencji rodzin  

   Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, któ-

ry jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez 

Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha 

Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to no-

wych pokoleń. 

   Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich 

własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego 

człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. 

   Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się 

mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą 

nasze rodziny. 

   Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Na-

zaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie speł-

niać swe posłannictwo w rodzinach poprzez rodziny 

   Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki 

wieków. Amen. 



XXVII NIEDZIELA Zwykła 4 października 2015.   

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

bractwa.       

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

2. rocznicy ślubu oraz córeczki Dominiki.  

1100 Za † męża Kazimierza Sołtysa w 27. rocznicę śmierci i za pokrewieństwo: żywych 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.  

Poniedziałek 5 października 2015. 

700 Za †† Małgorzatę Dreszer, córkę Krystynę Pogodę oraz za †† z rodziny.  

1000 Pogrzeb: śp. Teodora Bochenka.  

1130 Pogrzeb: śp. Stanisława Jagusza.  

800 Za † ks. Zygfryda Wielebę.  

1800 Za † męża Henryka w kolejną rocznicę śmierci i za †† rodziców z obu stron.  

Wtorek 6 października 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za Parafian.  

800 Za † Mariana Swaczynę w 30 dzień po śmierci.  

1800 Za †† rodziców Hildegardę i Jana Dembskich oraz za † brata Manfreda o radość życia 

wiecznego.  

Środa 7 października 2015. 

700 Za † męża Henryka Wypchoła, †† rodziców z obu stron i †† z rodziny Szewczyk i Wy-

pchoł.  

800 W intencji Iwony Dulat w rocznicę urodzin z podziękowaniem za okazaną opiekę Matki 

Boskiej oraz z prośbą o dalsze łaski.  

1800 Msza św. Zbiorowa: 

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

- W intencji Weroniki o łaskę wiary i otwartość na działanie Ducha Świętego; 

- Za † Norberta Szklorza o łaskę życia wiecznego oraz za †† rodziców i rodzeństwo; 

- Za † Ryszarda Dziurskiego w pierwszą rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny.  

Czwartek 8 października 2015. 

700 Za † mamę Zofię Mierzwę, †† braci Stanisława i Tadeusza oraz ojca Stanisława.  

800 Za †† Wandę Szafranek, Edmunda Wełnickiego i rodziców z obu stron.  

1700 W intencji Aleksandry Sozańskiej z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.  

Piątek 9 października 2015. 

700 Za † Ksawerego w dniu pogrzebu za granicą.  

800 Z intencji Krystyny z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.  

1800 - Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

- Z  okazji 14. urodzin dla Agaty Kaczmarek o Boże błog., zdrowie i dary Ducha Świę-

tego oraz opiekę Matki Bożej dziękując za dar życia i wszelkie otrzymane łaski.  

Sobota 10 października 2015. 

700 Za † męża jako pamiątka urodzin.  

800 Za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny za †† Zofię, Włodzimierza i Emila Piotrow-

skich, †† Zofii i Józefa Wilków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 Za † Gertrudę Kozubek.  

XXVIII NIEDZIELA Zwykła 11 października 2015.  

700 Za Parafian.  

900 Za † Marię Bułgarę w 2. rocznicę śmierci od córki Ireny z Ryszardem.  

1100 Za żonę Urszulę z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.  

1230 W intencji Alojzego Więcka z okazji 70. rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, potrzebne łaski oraz za † żonę Krystynę i †† z pokrewieństwa.  

1700 Za †† rodziców Gertrudę i Edwarda Ferda oraz † siostrę Marię.  

Akcja Katolicka,    II wtorki po Mszy św. wieczornej 

Klub Pomocy koleżeńskiej  

dla bezrobotnych    czwartki 1600 

Apostolstwo Dobrej Śmierci  II piątek 1600 

Arcybractwo NSPJ,    czwartki 1530 

Boże Nutki,     sobota 1000 

Chór SERAF,     czwartki 1800 

Dzieci Maryi,     sobota 1000 

Emeryci i renciści,    środy o 1530 

III Zakon Św Franciszka,   II Niedziela miesiąca g 1500 

Krąg Biblijny,     poniedziałki 1900 

Legion Maryi,     poniedziałki 900 

Ministranci,     sobota 1000 

Ruch Światło-Życie,   piątki po Mszy wieczornej  

Odnowa w Duchu Świętym,   wtorki po Mszy wieczornej 

Towarzystwo Przyjaciół KUL  środa 1030 i sobota 1100 

Dzieci przed I Komunią  I czwartki g. 17 msza po mszy spotkanie 

Kandydaci do Bierzmowania               I piątki miesiąca g. 18 msza po mszy  

                                                                          spotkanie 

 

Kilka razy w roku: 

Zespół Charytatywny, Schola, Żywy Różaniec, Rada Parafialna  

Harmonogram spotkań grup parafialnych 


