
Ogłoszenia Parafialne 4.09.2016r. 

Zapraszamy dziś na Nieszpory i do adoracji Najs więtszego Sakramentu w na-
szej s wiątyni: we wtorek po wieczornej Mszy s w, w czwartek o 1530, w piątek o 2000  
i w sobotę od 1700.  W poniedziałek o godz. 1900 po przerwie wakacyjnej zaprasza-
my na Krąg Biblijny. 

Zapraszamy wszystkie dzieci (nie tylko z naszej parafii) do udziału w Mszach św. 

szkolnych w czwartki o godz. 1700. W tym roku szkolnym naszym duchowym przewod-

nikiem będzie święty papież Jan XXIII. W każdym kolejnym miesiącu będziemy pozna-

wać i przybliżać kolejno 10 przykazań, które pomogą nam być blisko Jezusa i umocnić 

więzi z drugim człowiekiem. 

W sobotę odwiedziny chorych parafian z posługa sakramentalną.  
Zapraszamy na wieczór s w. Jana Pawła II w sobotę - o godz. 1930.  
Już dziś zapraszamy rodziców dzieci, kto re w przyszłym roku przystąpią do I 

Komunii s w. na spotkanie organizacyjne w czwartek 15 wrzes nia o godz. 1800.  
Zapraszamy serdecznie na nasz parafialny Rodzinny Festyn u Antonika. 

W tym roku festyn odbędzie się w sobotę 17 września. Jak co roku przygoto-
wane będą atrakcje i dla dzieci i dla dorosłych, będzie loteria z nagrodami, 
dobre jedzenie i dobra muzyka. Naszym dobroczyńcom dziękujemy za wspar-
cie i jak co roku prosimy o upominki i gadżety do loterii. 

Przypominamy o naszej parafialnej pielgrzymce do Ziemi Świętej od 22 do 
29 kwietnia 2017 roku. Szczego ły w kancelarii serdecznie zapraszamy zaintereso-
wanych. 

Legion Maryi  s więtuje w tym roku 95 lecie powstania. 7 wrzes nia o godz. 1800 
w katedrze katowickiej zostanie odprawiona Msza s w. w intencji  wszystkich człon-
ko w i sympatyko w Legionu w naszej diecezji.  

W kancelarii parafialnej moz na zamawiac  intencje mszalne na nowy rok kalen-
darzowy. Przypominamy o pielgrzymkach do Lichenia i do Włoch , kto re zamie-
rza zorganizowac  nasza parafia. Do Lichenia 3-4 paz dziernika, a do Włoch w kwiet-
niu 2016 r. Szczego ły w kancelarii. 

Nasz parafianin, znany i uznany artysta, pan Marian Knobloch przeżywa 
swój jubileusz 45 lat pracy twórczej. Z tej okazji w Miejskiej Galerii Sztuki MM w 
Chorzowie od jutra do 26 wrzes nia została zorganizowana wystawa jubileuszowa 
artysty. Polecamy i zapraszamy, a p. Marianowi serdecznie gratulujemy.  

Za tydzień w niedzielę po Mszy św wieczornej przy naszej parafii odbędzie 
się koncert „Tenor na placu” wystąpią tenor Sylwester Targosz Szalonek i kame-
ralis ci Orkiestry im. Arcyksięz nej Marii Krystyny Habsburg. Wstęp wolny zaprasza-
my.   

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na archidiecezję. Przed kos ciołem zbio rka na 
ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech. Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez ka-
płano w na potrzeby parafii, na remonty i inwestycje prowadzone w naszym kos cie-
le. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. Dziękujemy wszystkim kto rzy materialnie wspierają 
prace nad usuwaniem szko d powstałych w wyniku trąby powietrznej.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy numer 
Małego Gościa, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela swe-
go błogosławien stwa.        
                                                                                                Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
4.09. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 14,25-33 ) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIII Niedziela Zwykła  

   Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przy-

chodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i 

sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego 

krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc 

zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wy-

kończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszy-

scy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie 

zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z dru-

gim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi 

może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw nie-

mu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o 

warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co po-

siada, nie może być moim uczniem.  Oto Słowo Pańskie. 

     

Nieść swój krzyż 
 

    „Wiara jest zawsze rozłąką, wyrzeczeniem. W pierwszej kolejności wy-

rzeczeniem się swojej podszytej pychą samowystarczalności, poczucia, że 

nasz rozum umie wykaraskać się z kłopotów o własnych siłach, że wcale 

nie potrzebuje Bożej ingerencji. Musimy jednak wiedzieć, że wszelka wia-

ra polega przede wszystkim na porzuceniu swojej samowystarczalności. 

Mamy wyjść, nie wiedząc, dokąd zmierzamy. Święty Grzegorz z Nyssy 

posuwa się do stwierdzenia: "Ponieważ Abraham nie wiedział, dokąd 

idzie, wiedział, że jest na dobrej drodze, gdyż w ten sposób miał pewność, 

iż nie zdaje się na światło własnego umysłu, ale że prowadzi go wola Bo-

ga". (A. Daigneault, "Od serca z kamienia do serca z ciała").  



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 int. Reginy Szmajdy z okazji 88. rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za dar życia i zdrowie, z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Matki 

Bożej dla solenizantki i całej rodziny.                                     Te Deum.  

1100 

1. W int.Barbary i Bernarda Kowalskich z okazji 49. rocznicy ślubu, z podziękowaniem 

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

w int. 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 Muców, z podzięko-

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

1700 
Za †† rodziców Helenę i Wilhelma Wajandów z ok. rocznicy śmierci oraz braci Leona, 

Eugeniusza, Romana i Rafała.  

Poniedziałek 5 września 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Sroczyńskich.  

800 Za † Łucję Skop od lokatorów z ul. Krzywej 33.  

900 Za †† Marię Irek w rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Janinę i Piotra.  

Wtorek  6 września 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za † Wandę Tkoczyk od lo-

katorów z ul. Krasickiego 7.  

800 Za †† rodziców Zofię i Ryszarda Szojdów, brata Sylwestra i bratową Wandę oraz †† 

rodziców Bortlik.  

1800 1. Za †† Albinę Gnutek, męża Stanisława, syna Leszka oraz †† z rodziny Gnutek, Najder 

i Puchała. 

2. Za † siostrę Urszulę w 30. rocznicę śmierci.  

Środa 7 września 2016.  

700 Za † Andrzeja Romanka od kuzynki Agaty z rodziną.  

800 Za †† męża Franciszka Urzonia, rodziców, teściów, brata Jerzego, szwagierkę Magdale-

nę i †† z obu stron.  

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

dziękowań; 

- Za † Małgorzatę Marniok od lokatorów z ul. Astrów 16; 

- Za † Marię Adamską od lokatorów z ul. Krasickiego 7; 

- Za † Mariana Swaczynę w 1.rocznicę śmierci; 

- Za † siostrę Marię Iluminatę.  

Czwartek 8 września 2016. 

700 Za † mamę Zofię Mierzwę w 2. rocznicę śmierci.  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty Dudziak z okazji 74. rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. 

Antoniego i św. Rity na dalsze lata.  

1700 Za † Grzegorza Świerzba.  

S w. Jan Paweł II do młodziez y 
 
Otóż właśnie, drodzy przyjaciele, w takim momencie, nazwijmy go „momentem 

Westerplatte”, a momentów podobnych jest wiele, nie stanowią tylko jakiegoś histo-

rycznego wyjątku, powtarzają się w życiu społeczeństwa, w życiu każdego człowieka. 

Więc w takim momencie pamiętajcie: oto przechodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: 

„Pójdź za Mną”.  

Nie opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie. W przeciwnym razie może 

zachowasz „wiele majętności”, tak jak ten młodzieniec z Ewangelii, ale „odejdziesz 

smutny”. Pozostaniesz ze smutkiem sumienia”  

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. 

Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie 

można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie 

można „zdezerterować”. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba 

„utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — 

dla siebie i dla innych. Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: „Od przegranej 

orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojuszni-

kiem wroga” (ks. Wojciech Frątczak, Biskup Michał Kozal, w: Chrześcijanie, t. 12)”  
 

                                                                      (Św. Jan Paweł II, Westerplatte, 12.06.1989).  

Piątek 9 września 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego w intencji sio-

stry Marii Adriany z okazji imienin z prośbą o Boże błog., pełnię darów Ducha Święte-

go, zdrowie i opiekę Niepokalanej.  

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

1800 1. W intencji Mai, Moniki i Ani oraz ich rodzin z prośbą o Boże błog., światło Ducha 

Św. i opiekę Matki Bożej. 

2. Za †† Barbarę Muchę i jej rodziców Stanisławę i Joachima Walów.  

Sobota 10 września 2016. 

700 Za Parafian.  

800 Za † Gertrudę Kozubek.  

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

XXIV Niedziela Zwykła 11 września 2016. 

700 Za †† męża Bolesława Hulbója, wnuka Bartosza, rodziców z obu stron: Józefę i Jana, 

Agnieszkę i Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

900 Za †† rodziców Stanisława i Helenę Świerczewskich, siostrę Grażynę oraz dziadków z 

obu stron.  

1100 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka, Józefa Jurczyka, Marię i 

Krzysztofa Szewerów, Dariusza i Antoniego Kudełko, Czesława Stanek, Ludwikę Ko-

zaczka, Genowefę i Piotra Wyderka, Marię Starsiak i Rafała Godulę.  

1230 1. Za † Halinę Machowską jako pamiątka urodzin. 

2. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Anioła Stróża w int. Leona Moskala z 

prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski.  

1700 Za † Janinę Pindral w 2. rocznicę śmierci.  


