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Zapraszamy dzisiaj na nieszpory o godz. 1630. 
Jutro o godz. 1900 spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  
W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.   
Z ok. 33. rocznicy powstania Legionu Maryi w naszej parafii. Legio-

nistów i sympatyków Legionu jutro zapraszamy na Mszę św. w ich in-
tencji o godz. 1100, Po Mszy zapraszamy na spotkanie przy stole w krypcie. 
Po l godziny przed Mszą Legionisto w zapraszamy na ro z aniec. 

We wtorek po wieczornej Mszy św. Akcja Katolicka zaprasza do 
wspo lnej modlitwy w intencji chorych oraz na spotkanie na probostwie. Po 
modlitwie za chorych Odnowa w Duchu Ś w. zaprasza na adorację Najs więt-
szego Śakramentu.  

W najbliższy czwartek (20. września) po Mszy św szkolnej zapra-
szamy na spotkanie organizacyjne dla rodziców tegorocznych dzieci    
I Komunijnych. 

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

Zapraszamy dzieci na msze św szkolne w czwartki o godz. 1700. Za-
praszamy na spotkania dla ministrantów i Dzieci Maryi oraz Bożych 
Nutek w sobotę o godz. 1000. Zapraszamy nowych kandydato w na mini-
stranto w i dziewczynki do wspo lnoty Dzieci Maryi i Boz ych Nutek.  

W sobotę 22 września serdecznie zapraszamy na wieczór św. Rity – 
rozpoczniemy go Mszą s w. wieczorną, po niej zapraszamy na naboz en stwo 
z ucałowaniem relikwii s w. Rity.  

W sobotę 29 września odbędzie się pielgrzymka Chorzowian do 
Piekar Śląskich. Jeżeli będą chętni do wspólnego wyjazdu to zorganizu-
jemy przejazd autobusem, prosimy o zgłaszanie się w kancelarii. 

Już dziś zapraszamy kandydatów do bierzmowania na spotkanie     
w I piątek października po mszy św. wieczornej. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na remonty i inwestycje w naszej 
s wiątyni. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. Za tydzien  kolekta na biez ące zobo-
wiązania naszej parafii.  

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 
16.09. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 8, 27-35)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIV Niedziela Zwykła   

   Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W dro-

dze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: 

"Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On 

ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty je-

steś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I 

zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzu-

cony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, 

ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i pa-

trząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, 

bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Potem przywołał do siebie tłum 

razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "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 powodu Mnie i 

Ewangelii, zachowa je".  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   Podążanie za Jezusem jest towarzyszeniem Mu w drodze. Chociaż w rze-

czywistości jest odwrotnie. To Zbawiciel towarzyszy mi w mojej drodze życia. 

Bez złudzeń. Droga wiernego ucznia Jezusa nigdy nie jest łatwa do przejścia. 

Chociaż zdarzają się na niej chwile przemienienia, to jednak świadomość zbli-

żania się ostatecznych rozstrzygnięć egzystencjalnych zawsze będzie uwierała. 

Pojawiające się dolegliwości i odejścia tych, których kochamy, choć wierzymy, 

będą napełniały nas bólem. Dążymy każdy na własną Kalwarię, gdzie dokona 

się nasze ostateczne przejście. Tutaj nieustannie w drodze. Zatem wszystko jest 

przemijające. De facto nic na własność. Drogą, która została nam wyznaczona 

musimy przejść. Od Cezarei przez Kalwarię do Triumfu Zmartwychwstania.  



 XXIV Niedziela Zwykła 16 września 2018. 
700 Za parafian. 

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

rię i Krzysztofa Szewerów, Antoniego i Dariusza Kudełków, Czesława Stanka, Genowe-

fę i Piotra Wyderków i Ludwika Kozaczka. 

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

1230 
Z okazji 50 rocznicy ślubu Elżbiety i Mariana Drągów z podziękowaniem za otrzymaną 

łaskę wspólnego pożycia z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB dla jubilatów i całej 

rodziny.                                                                                              TE DEUM 

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

Petryk. 

Poniedziałek 17 września 2018. 
700 Za †† Janinę i Jerzego Wróblewskich oraz †† Juliannę i Adama Dynerów. 

800 
Z okazji 70 rocznicy urodzin pani Marianny z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM 

1100 W intencji Legion Maryi działającego w naszej parafii z ok. 33 rocznicy założenia. 

1800 Za † Norberta Twardowskiego w 1 rocznicę śmierci. 

Święto Św. Stanisława Kostki - Wtorek 18 września 2018. 

700 
1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców 
2. O wstawiennictwo św. Antoniego dla rodziny Sitek. 

800 Za † męża Józefa Żarów, †† rodziców: Józefa i Różę Wacławskich oraz †† teściów 

1800 
1. Za †† babcie i dziadków z rodzin: Lenart, Zawada i Domagała. 
2. Za †† rodziców Stanisława i Czesławę Hoszczów i siostrę Jadwigę. 

Środa 19 września 2018. 
700 Za † Ks. Mariana Wandrasza. 

800 
Za †† rodziców Ludmiłę i Wacława Zehnal w kolejną rocznicę śmierci oraz †† rodziców 

z obydwu stron. 

1800 

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

podziękowań; - Za † SM Wojciechę jako pamiątka urodzin; - Za †† Marię i Alfreda 

Kaczmarczyk i †† z rodziny; - W rocznicę śmierci Bolesława Hulboja, wnuka Bartosza, 

†† rodziców z obu stron: Józefę i Jana oraz Agnieszkę i Jana  

Czwartek 20 września 2018. 
700 Za parafian 

800 

Za żywych i zmarłych pracowników Energomontażu Chorzów w szczególności za †† 

Stefanię Rajtor, Jadwigę Zdrzałek, Helenę Siemińską, Halinę Rusek, Stanisławę Kro-

czek, Kazimierza Barana, Józefa Szatko, Henryka Kroczek, Zdzisława Kroczek, Jana 

Chawińskiego, Henryka Kurek, Edmunda Celarka. 

1700 Za †† Jadwigę i Alberta Mały. 

Piątek 21 września 2018. 

700 Z okazji 50 rocznicy ślubu Marii i Alberta Wagnerów z podziękowaniem za odebrane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie. TE DEUM 

800 Za parafian 

1800 1. Za † Jadwigę Kot. 
2. Za † Tadeusza Nowaka w 9-tą rocznicę śmierci. 

18 wrzesień - Św. Stanisława Kostki - Patrona Młodzieży 
 

   Według relacji św. Stanisława - kiedy był bardzo chory, a nie mógł otrzymać Wiatyk, 

gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić katolickiego kapłana, wtedy św. Barbara, pa-

tronka dobrej śmierci, nawiedziła jego pokój i przyniosła mu ów Wiatyk. Również w tej 

chorobie zjawiła się Świętemu Matka Boża, od której doznał cudownego uleczenia. 

Zaraz po uzdrowieniu postanowił wstąpić do jezuitów. Niestety ojciec Stanisława nie 

wyraził zgody - Stanisław zdobywa się na heroiczny czyn, organizuje ucieczkę do Au-

gsburga, aby tam wstąpić do zakonu jezuitów. W ucieczce pomaga mu jezuita Franci-

szek - Antoni, dał Stanisławowi list polecający go do prowincjała Piotra. W Augsburgu 

nie zastał prowincjała, udał się więc do Dylingi. Cała trasa z Wiednia do Dylingi wyno-

siła ok. 650 km. Trafił na moment krytyczny. Oto dwaj zakonnicy z Polski rzucili habit 

i przeszli na protestantyzm. W takiej sytuacji o przyjęciu Polaka nie było mowy, ale po 

długiej dyskusji Stanisław został przyjęty na pomocnika do kuchni. Po kilku tygodniach 

doceniono jego pokorę, pracowitość i pobożność i skierowano wraz z dwoma innymi 

kandydatami do Rzymu. Całą trójkę umieszczono w nowicjacie przy kościele św. An-

drzeja. Stanisław wnet zwrócił na siebie uwagę pokorą i pobożnością oraz umysłem. A 

jednak nie było dane młodzieniaszkowi zaznać błogiego spokoju. Ojciec Stanisława 

postanowił za wszelką cenę wydostać syna z klasztoru, ale modlitwa Świętego sprawi-

ła, że przełożeni zakonu pozwolili młodzieńcowi wiosną 1568 r. złożyć śluby zakonne. 

Był to najszczęśliwszy dzień w życiu Stanisława. Nagle 13.08 młody zakonnik zacho-

rował. W wigilię Wniebowzięcia NMP zemdlał, a z ust zaczęła się sączyć krew. Była 

północ, kiedy zaopatrzono chorego na drogę do wieczności. Ojciec Warszewicki naocz-

ny świadek zeznał, że gdy podano mu różaniec, nagle twarz Stanisława zajaśniała ta-

jemniczym blaskiem, gdy ktoś zapytał, czy może sobie czegoś życzy, odparł: "Widzę 

NMP z orszakiem świętych, który po mnie przychodzą". Kilka minut po północy 

15.08.1568 r. św. Stanisław przeszedł do wieczności. Koledzy Jego powiadali, że zaw-

sze prosił NMP, aby umarł w dzień Wniebowzięcia NMP. Prośba została spełniona.  

 Sobota 22 września 2018. 
700 Za † Georga Kozubka. 

800 Za † męża Lucjana Dendrę w 1 rocznicę śmierci. 

1500 Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

dla Ryszarda Kowalczyka z okazji 60 urodzin, oraz jego matki Salomei Kowalczyk z 

okazji 88 urodzin. 

1800 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

 XXV Niedziela Zwykła 23 września 2018. 
700 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

900 
Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelników, Marię Krannich, Weronikę i Stanisła-

wa Zając, Klarę i Gerarda Pampuchów. 

1100 Za parafian. 

1230 Za †† Józefę i Stefana Kałwaków o dar życia wiecznego. 

1700 Za † żonę Magdalenę Szybkowską i wszystkich †† z rodzin Szybkowskich i Lipów. 


