
Ogłoszenia Parafialne 9.09.2018r. 

 
Zapraszamy na dzisiejsze Nieszpory i na adoracje Najs więtszego Sa-

kramentu w naszej s wiątyni. 
Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu franciszkańskiego. 
Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego, które od września bę-

dą odbywały się w środy o godz. 1900. 
Po przerwie wakacyjnej zapraszamy dzieci na msze św szkolne     

w czwartki o godz. 1700. Zapraszamy na spotkania dla ministrantów   
i Dzieci Maryi oraz Bożych Nutek w sobotę o 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. Dorosłych parafian serdecznie za-
praszamy do ruchów i grup działających w naszej parafii.  

W najbliższą środę - 12 września przypada Uroczystość NMP Pie-
karskie - głównej patronki naszej archidiecezji.  

W czwartek przypada 13 dzień września serdecznie zapraszamy na 
naboz en stwo fatimskie – rozpoczniemy je po Mszy s w. szkolnej.  

W piątek 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża. Pod-
czas Mszy s w. będzie moz liwos c  „pos więcenia” przyniesionych przez wier-
nych krzyz y oraz ucałowania relikwii S więtego Krzyz a, kto re posiada nasza 
parafia  

W sobotę odwiedzimy chorych parafian z posługa sakramentalną. 
W tym roku przypada 33 rocznica powstania Legionu Maryi w naszej 

parafii. Legionisto w i sympatyko w legionu serdecznie juz  dzis  zapraszamy 
na Mszę s w. w ich intencji 17 wrzes nia w poniedziałek o godz. 1100, potem 
spotkanie przy stole w krypcie. 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które mają przystą-
pić do I Komunii św.  w maju przyszłego roku odbędzie się w czwartek 
20 września po mszy św szkolnej.  

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

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na Wydział Teologiczny Uniwersy-
tetu S ląskiego. Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez księz y na remonty 
i inwestycje w naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy nu-
mer Małego Gościa są Misyjne Drogi oraz nasz biuletyn informacyjny Głos 
Św. Antoniego.  

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.  

 
                                                                                             Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
9.09. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 7, 31-37)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIII Niedziela Zwykła   

   Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i pro-

sili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, wło-

żył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, wes-

tchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się 

jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przy-

kazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorli-

wiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze wszystko uczy-

nił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę". Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

   Jak każdą inną Ewangelię także tę dzisiejszą o uzdrowieniu głuchoniemego 

możemy odczytywać na wielu poziomach. Pierwszy podstawowy, to jej 

brzmienie dosłowne, czyli opowieść o Jezusie, który dobrze czynił wszystko, 

nawet głuchym przywracał słuch i niemym mowę (por. Mk 7,37). 

   Kolejny raz Biblia przypomina nam, że Pan Bóg nic chce, abyśmy chorowali, 

i że cierpienie i śmierć to naprawdę nie Jego pomysł. Wszak kiedy Jezus cho-

dził po ziemi nieustannie uzdrawiał i nie zdarzyło się aby komuś powiedział: 

"Bądź chory"! Pan Bóg nie jest więc dla nas źródłem cierpienia, ale ratunkiem 

w cierpieniu fizycznym i duchowym.  

   Dzisiejszą Ewangelię możemy też odczytywać w sensie religijnym, otwarcia 

się na Jezusa i na Jego zbawcze Słowo. Gdy człowiek dorosły przygotowuje się 

na przyjęcia sakramentu chrztu świętego, jednym z jego elementów jest właśnie 

obrzęd "Effata", mający kandydatowi do chrztu "otworzyć uszy" na słuchanie 

Słowa Bożego i "otworzyć usta" na głoszenie tego, co usłyszał. Szkoda, że tak 

mało uświadamiamy sobie, że to Effatha z dzisiejszej Ewangelii dotyczy każde-

go z nas, wszyscy bowiem potrzebujemy całkowitego otwarcia się na Słowo 

Boże i gotowości aby za nim pójść. Niestety, cała rzesza chrześcijan, naszych 

braci i sióstr, staje często w pozycji sędziego względem Słowa Bożego: to mi 

się podoba, co Jezus mówi, a to już nie, bo to nie na nasze czasy...  



XXIII Niedziela Zwykła - 9 września 2018. 
700 Za parafian. 

900 
Z okazji 87 r. urodzin mamy, babci i prababci Teresy Janoszki o Boże błogosławieństwo 

zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz za † męża Romualda Janoszka i †† z rodziny. 

1100 W int. Artura Stawickiego z ok. chrztu oraz w intencji Filipa z okazji 2 rocznicy urodzin. 

1230 

Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej Piekarskiej i św. Antoniego z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w 

intencji Małgorzaty i Stanisława Kaszlików w 50 r. ślubu dla jubilatów i synów z rodzi-

nami i całej rodziny.                                                                     TE DEUM 

1700 Za † Andrzeja Gomołkę w kolejną rocznicę śmierci. 

Poniedziałek 10 września 2017. 

700 Za † Michała Długaja w 1 r. śmierci oraz za jego †† rodziców i brata. 

800 O zdrowie dla wnuka Michała i całej rodziny. 

1800 Za † Ireneusza Bila w 1 r. śmierci. 

Wtorek 11 września 2018. 

700
 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † Romualda Białeckiego - od lokatorów z ul. Astrów 12. 

1800
 

1. Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Wyciślików. 
2. Za † Władysława Gałuszkę - od kuzynki Marii Karcz. 

Uroczystość NMP Piekarskiej - Środa 12 września 2018. 
700 Za † Helenę Wojdę - od brata Stefana z rodziną. 

800 Za † Stefanię Baluś. 

1800 

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

dziękowań; - Za † Stefanię Baluś od lokatorów z ul. Kopernika 8; - W kolejną r. śmierci 

śp. Krystyny, męża Bronisława, syna Andrzeja, Wiesława i Teodorę; - Za † Bogusława 

Kałwaka od sąsiadów z ul. Młodzieżowej 37; - Za † Zofię Gil i za †† z rodziny; - Za † 

Józefa Kuzaka w 1 r. śmierci; - Za † Jerzego Krawczyka; - O zdrowie dla córki Celiny. 

Czwartek 13 września 2018. 

700 
Za chrześniaka Franciszka Brandysa w 2 r. urodzin z prośbą do Op. Bożej o zdrowie dla 

niego i całej rodziny 

800 
Za pośrednictwem MB Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o odnowę moralną nasze-

go Narodu od Czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych 

1700 
Z okazji 75 rocznicy urodzin Aleksandra Dąbrowskiego z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

Świeto Podwyższenia Krzyża - Piątek 14 września 2018. 

700 Za † Janusza Bartnickiego. 

800 Za † Stefanię Baluś i † męża Włodzimierza - od rodziny Piegza – Krzemień. 

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

 Sobota 15 września 2018. 
700 Za parafian. 

800 Za †† Adelę i Jana Mierzwów, Elżbietę Ditrich i Teresę Lazik. 

1800 
Z okazji urodzin wnucząt Dagmary i Dawida z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośba o Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla solenizantów i ich rodziców. 

Święto Podwyższenia Krzyża - 14 września 
 

   Cześć, jaką świat chrześcijański otaczał osobę Jezusa Chrystusa, dotyczyła również 

tego wszystkiego, co miało z Nim styczność. Dlatego taką pieczołowitością tradycja 

chrześcijańska otoczyła miejsca wskazane przez Ewangelie i uświęciła wiele z nich wy-

stawieniem kaplic, a nawet okazałych bazylik.  

    Szczególną czcią otaczano zawsze Krzyż, na którym Pan Jezus oddał swoje życie dla 

rodzaju ludzkiego. Według starożytnego podania miała go odnaleźć w 326 roku św. 

Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Na wiadomość o tym cesarz miał wy-

słać do Jerozolimy najznakomitszych swoich architektów Zenobiusza i Eustaza, którzy 

na górze Kalwarii wystawili ku czci św. Krzyża (Ad Crucem) monumentalną Bazylikę: 

150 m długości i 60 m szerokości. Obok niej wystawili Bazylikę Zmartwychwstania 

Pańskiego (Anastasis). Obie świątynie były połączone ze sobą podwórzem. Dnia 13 

września 335 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu bisku-

powi obu Bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość 

"Podwyższenia Krzyża świętego". Później przeniesiono to święto na 14 września naj-

pierw dla tych kościołów, które posiadały tę czcigodną relikwię, potem zaś dla całego 

Kościoła Powszechnego.  

   Krzyż Chrystusa i dokonane na nim zbawienie świata chrześcijanie uplastyczniali 

także "znakiem krzyża". Początkowo czyniono krzyż nad przedmiotami, kreśląc go dło-

nią. Miał on być wyznaniem wiary, chronić od nieszczęść, sprowadzać Boże błogosła-

wieństwo. Zwyczaj ten sięga również pierwszych wieków chrześcijaństwa. Był on nad-

to traktowany jako credo katolickie, streszczenie najważniejszych prawd wiary. Słowa-

mi podkreślano wiarę w Boga w Trójcy Świętej jedynego,  a ruchem ręki podkreślano 

nasze zbawienie przez Chrystusową mękę i śmierć.  

   O znaku krzyża świętego pisze już Tertulian (+ ok. 240): "Czoło znaczymy znakiem 

krzyża". Św. Hieronim (+ ok. 420) w liście do Eustochii: "Przy każdym akcie ręka czy-

ni znak krzyża". Z tego wynika, że tym znakiem pierwsi chrześcijanie posługiwali się 

bardzo często. Kościół święty zachował ten zwyczaj, kiedy w liturgii tak często wier-

nych swoich błogosławi.  

XXIV Niedziela Zwykła - 16 września 2018. 

700 Za parafian. 

900 
Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka i Józefa Jurczyków, Marię 

i Krzysztofa Szewerów, Antoniego i Dariusza Kudełków, Czesława Stanka, Genowefę i 

Piotra Wyderków i Ludwika Kozaczka. 

1100 Za † Adelajdę Wypchoł - od lokatorów z ul. Kopernika 8 na pamiątkę 70 urodzin. 

1230 
Z okazji 50 r. ślubu Elżbiety i Mariana Drągów z podziękowaniem za otrzymaną łaskę 

wspólnego pożycia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla 

jubilatów i całej rodziny.                                                              TE DEUM 

1700 
Za † Rafała Hadamczyka i żonę Zofię w 10 r. śmierci oraz za †† z rodzin Hadamczyków 

i Pietryków. 


