
Ogłoszenia Parafialne 8.09.2019 r. 

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu franciszkańskiego. 
 

Jutro przypada 85. rocznica poświęcenia naszej świątyni, którego dokonał 
9 września 1934 roku bp Stanisław Adamski. Za nawiedzenie w tym dniu naszego 
kościoła i odmówienie w nim Ojcze nasz i Wierzę w Boga można uzyskać odpust 
zupełny.  

 

Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  
 

Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę o godz. 1900. 
 

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy do grup i ruchów działających w naszej 
parafii Dzieci zapraszamy na msze św szkolne w czwar tki o godz. 1700. Zapraszamy 
na spotkania dla ministrantów w soboty o 930 i Dzieci Maryi oraz Bożych Nutek 
w sobotę o godz. 1000.  Młodzież zapraszamy na spotkanie oazowe w piątek po Mszy św. 
wieczornej. Serdecznie zapraszamy do ruchów i grup działających w naszej parafii tych 
którzy jeszcze do nich nie należą.  

 

W czwartek - 12 września przypada Uroczystość NMP Piekarskie - głównej 
patronki naszej archidiecezji.  

 

W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci.  
 

W piątek przypada 13 dzień września serdecznie zapraszamy na nabożeństwo 
fatimskie – rozpoczniemy je po Mszy św. o godz. 1800.  

 

W sobotę 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża. Podczas Mszy św. 
będzie możliwość „poświęcenia” przyniesionych przez wiernych krzyży oraz 
ucałowania relikwii Świętego Krzyża, które posiada nasza parafia  

 

W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługa sakramentalną. 
 

W tym roku przypada 35 rocznica powstania Legionu Maryi w naszej parafii. 
Legionistów i sympatyków legionu serdecznie już dziś zapraszamy na Mszę św. w ich 
intencji 16 września w poniedziałek o godz. 1200, potem spotkanie przy stole w krypcie. 

 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które mają przystąpić do 
I Komunii św. w maju przyszłego roku odbędzie się w czwartek 19 września po 
Mszy św szkolnej.  

 

W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze św na przyszły rok 
kalendarzowy. 

 

Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzów serdecznie zaproszą na III festyn Poznaj 
swojego sąsiada,  który odbędzie się w sobotę 14 września od godz. 1600 na terenie 
naszej parafii. Odwiedzających festyn czekają  atrakcje dla dorosłych i dzieci. Będzie jak 
co roku licytacja na cel charytatywny - zbiórka na leczenie chorego na białaczkę 
Arturka Rutkowskiego ucznia chorzowskiej szkoły 

 

Jest kilka wolnych miejsc na wycieczkę autokarową organizowaną przez 
Klub Seniora z Chorzowa, w niedzielę 15. wrześ nia 2019 r. do Sanktuarium na 
Go rze S w. Anny, Muzeum w Łambinowicach,  Sanktuarium Matki Bośkiej Boleśnej 
na Szwedzkiej Go rce. Szczego ły na afiśzu.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Śląskiego. Za tydzień kolekta zbierana będzie przez księży na remonty i inwestycje 
w naszej świątyni. Bóg Zapłać za każdą ofiarę. 

 

Wszystkim niech nam Bóg udziela swego błogosławieństwa.  

Głos świętego Antoniego 
8.09.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

(Łk 14, 25-33)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli 
ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i 
dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto 
nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.  
 Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie obli-
cza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a 
nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten 
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.  
 Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 
czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, 
wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.  
 Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem». Oto Słowo Pańskie 

 
W tym tygodniu przypada: 

 

 
 
- poniedziałek  wspom. dow. św. Piotra Klawera; 
- poniedziałek 85 rocznica poświecenia naszego kościoła;   
- czwartek   uroczystość NMP Piekarskiej; 
- piątek   wspom. św. Jana Chryzostoma; 
- sobota  święto podwyższenia Krzyża Świętego. 
 
 
WTOREK nabożeństwo po Mszy św. o 700 ;  
ŚRODA   nabożeństwo po Mszy św. o godz. 1800; 
PIĄTEK  wieczór fatimski po Mszy św. o godz. 1800;  
SOBOTA  błogosław. krzyży po mszach św. o godz. 700i 800. 

 



  NIEDZIELA 8 września 2019. 
700 Za parafian. 
900 Za † Zofię Cyganik na pamiątkę 80. urodzin. 

1100 Z okazji 80. urodzin Cecylii Petki z podz. za dar życia z prośbą o Boże błog. 
opiekę Matki Bożej, a także o dalsze dobre zdrowie dla Eugeniusza. 

1230 Za †† mamę Zofię Mierzwę w 5. rocznicę śmierci, ojca Stanisława oraz braci 
Tadeusza i Stanisława. 

1700 Za † Joannę Schelenz-Penczawę - od lokatorów z ul. Astrów 16. 

Poniedziałek  9 września 2019. 
700 Za † Stanisławę Jarząbka. 
800 Za †† córkę Ilonę na pamiątkę urodzin, męża Edwarda, rodziców Stefanię 

i Antoniego, dziadków: Antoninę i Antoniego oraz †† z rodzin Brodziak, 
Misiak, Świerczyna, Wilk, Fenning. 

1800 Za † Bogumiła Dębskiego w 1. rocz. śmierci oraz †† lok. z ul. Gałeczki 13. 

Wtorek 10 września 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 
800 Za † Renatę Gońską i †† z rodziny. 

1800 Za † Janusza Bałdysa w 1. rocznicę śmierci. 

Środa 11 września 2019. 
700 Za † Jadwigę Niedzielską - od Małgorzaty i Leszka Korzonkiewiczów 

z rodziną. 
800  Intencja wolna 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 
- Za † Zofię Gmerek od Kasi i Joanny z rodzicami; 
- Za † Marię Irek w kolejną rocznicę śmierci i †† rodziców; 
- W int. Eli Niedzielowej z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Rity; 
- Z okazji urodzin Małgorzaty Dudziak jako podziękowanie za otrzymane łaski 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. Rity 
i św. Antoniego, dary Ducha Świętego na każdy dzień. 

- Za †† Marię Haraf w 1. rocznicę śmierci i Marię Strihafkę. 

Czwartek 12 września 2019. 
700  Intencja wolna 

800 Za † tatę Bronisława Kwiatkowskiego w 24. r. śmierci  i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1700 Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Wyciślików. 

Piątek 13 września 2019. 
700 W intencji ojczyzny. 
800 Za wstaw. Matki Bożej Fatimskiej z prośbą o wytrwałość w dobrym dla czcicieli 

Ducha Św. Ognisk Pokutnych.  

1800 1. W intencji Jadwigi Jarczak z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny. 

2. Z okazji 36 urodzin Adrianny Sośnik jako podziękowanie za dar życia 
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej - od córki Mileny. 

3. W int. żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.   

Święto Podwyższenia Krzyża - 14 września  
 14 września 335 r. dokonano konsekracji 
Bazyliki Zmartwychwstania, którą wybudował 
cesarz Konstantyn blisko miejsca ukrzyżowania 
Chrystusa. Od tego czasu Wschód chrześcijański 
obchodził tego dnia uroczyste święto na cześć 
Krzyża Zbawiciela.   Krzyż jest miejscem 
zwycięstwa Chrystusa. Z wysokości Krzyża Jezus 
pociąga do siebie wszystkich grzeszników  
(zob. J 12, 32) i objawia im miłość Ojca, który Go 
posłał. Oddając na nim ostatnie tchnienie, ofiarował się jako żertwa przebłagalna za 
grzechy całego świata i oddał chwałę Ojcu z wszystkimi, których zbawił.   Krzyż nie 
jest więc znakiem słabości Jezusa, lecz Jego chwały. Spojrzenie na przybitego 
Jezusa przynosi uzdrowienie i zbawienie nam, którzy jesteśmy śmiertelnie zatruci 
jadem świata. Wobec Krzyża nie można przejść obojętnie, bowiem budził on i 
zawsze budzi niepokój ludzkiego sumienia. Jest znakiem miłości, która się otwiera 
na każdego człowieka. Jezus, otwierający na Krzyżu swe ramiona, rezygnuje z 
jakiejkolwiek ochrony, jaką my często roztaczamy wokół siebie. Ten gest jest 
wzmocniony obrazem otwartego serca, które oddaje do dyspozycji wszystkich to, co 
najbardziej intymne i osobiste. Jezus na Krzyżu zrezygnował ze swojej siły, by 
„cicha” moc Boga okazała się silniejsza niż siła wszystkich ludzi i uświadomiła 
nam, że zawsze do niej będzie należeć ostatnie słowo. Krzyż jest koniecznym 
etapem na drodze do chwały. Dlatego Jezus zaprasza nas: Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie 
naśladuje (Łk 9, 23). Krzyż jest nieustannym wezwaniem, by zaakceptować to, 
czego doświadczamy każdego dnia. .  

Sobota 14 września 2019. 
700   
800 Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza 

i Tadeusza Piotrowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

1400 Ślub: Patrycja Rojek i Patryk Wąsiński. 

1500 Ślub: Beata Teda i Mateusz Chrobok. 

1800 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla 
wnuka Dawida z okazji 18. urodzin i wnuczki Dagmary z okazji 7. urodzin. 

NIEDZIELA 15 września 2019. 
700 Za parafian. 

900 Za †† Adelę Mierzwę w kolejną rocznicę śmierci, Elżbietę Ditrich i Teresę 
Lazik. 

1100 Za †† rodziców Stanisława, Helenę, siostrę Grażynę, ciocię Apolonię 
Świerczewskich i za dziadków z obu stron. 

1230 Z okazji 75. urodzin Moniki Żurek-Ptak jako podziękowanie za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 
TE DEUM 

1700 Za †† Alfredę, Antoniego, Edwarda Szlenzok. 


