
Ogłoszenia Parafialne 6.09.2015r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630. 
W poniedziałek o godz. 1900 po przerwie wakacyjnej zapraszamy na Krąg Bi-

blijny. 
We wtorek po Mszy św wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do wspólnej modli-

twy w intencji chorych parafian. O godz. 1900 spotkanie członków i sympatyków Akcji 

Katolickiej w domu katechetycznym. Spotkanie będzie poświęcone Janowi Długoszowi 

biskupowi lwowskiemu.  

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w Mszach św. szkolnych. Podczas tego-

rocznej wędrówki będziemy zdobywać różne sprawności i umiejętności. Na najbliższej 

Mszy szkolnej dzieci dostaną rekwizyt, które jest niezbędny do udziału w dalszej dro-

dze. Serdecznie zapraszamy!  

Serdecznie zapraszamy chłopców kto rzy chcieliby pełnic  słuz bę przy ołtarzu 
na zbio rkę ministrantów w sobotę o godz. 1000. Zapraszamy dziewczynki do gro-
na Dzieci Maryi i do Bożych Nutek. Młodziez  oazowa zaprasza chętnych na spo-
tkania Ruchu Światło Życie w piątki po Mszy s w. wieczornej.  

W sobotę odwiedziny chorych parafian z posługa sakramentalną.  
Zapraszamy na wieczór s w. Jana Pawła II w sobotę po ł godziny wczes niej -       

o godz. 1930.  
W przyszłą niedzielę o godz. 1800 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. 

W związku z tym nie będzie wyjątkowo za tydzień nieszporów niedzielnych.  
W przyszłą niedzielę kazania do nas wygłosi diecezjalny koordynator przygo-

towan  do s wiatowych dni młodziez y ks. Wojciech Solik.  
Już dziś zapraszamy rodziców dzieci, kto re w przyszłym roku przystąpią do    

I Komunii s w. na spotkanie organizacyjne w czwartek 17 wrzes nia o godz. 1800.  
Legion Maryi  przy naszej parafii obchodzi w tym roku 30 rocznicę powstania. 

Juz  dzis  zapraszamy członko w i sympatyko w Legionu na spotkanie i uroczystą Eu-
charystię w sobotę 19 wrzes nia o godz. 1100. 

W kancelarii parafialnej moz na zamawiac  intencje mszalne na nowy rok ka-
lendarzowy. 

Przypominamy o pielgrzymkach do Lichenia i do Włoch , kto re zamierza zor-
ganizowac  nasza parafia. Do Lichenia 3-4 paz dziernika, a do Włoch w kwietniu 
2016 r. Szczego ły w kancelarii. 

Fundacja Pro Prawo do Życia zbiera przed kościołem podpisy pod petycją do 

Papieża w sprawie potwierdzenia prawdy o nierozerwalności sakramentalnego małżeń-

stwa i jedności rodziny. Nie trzeba podawać PESELU, wystarczy sam podpis.  
Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na archidiecezję. Za tydzien  kolekta zbiera-

na będzie przez kapłano w na potrzeby parafii, na remonty i inwestycje prowadzo-
ne w naszym kos ciele. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

W tym tygodniu okazje do adoracji Najs więtszego Sakramentu w naszej s wią-
tyni: w czwartek o 1530 i w sobotę od 1700. 

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 
swego błogosławien stwa.       
                                                                                                  

                                                                                                                Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
6.09. 2015 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, osobno 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 je-

go 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 pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet 

głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto Słowo Pańskie. 

Święto Narodzenia Matki Bożej 

   8 września przypada w Kościele świeto Narodzenia Matki Bożej. Pismo 

Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazu-

je, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. 

Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było 

za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o 

dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgranicz-

ną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję.  

   Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. We-

dług wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 

20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.  

   Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI 

w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult 

maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta 

przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość 

ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German 

(+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego 

święta w kościele św. Adriana, który był przerobiony z dawnej sali senatu 

rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się wszyscy z zapalonymi 

świecami do bazyliki Matki Bożej Większej.  



XXIII NIEDZIELA Zwykła 6 września 2015.   

  700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ i nowe powołania do Ar-

cybractwa.  

 900 Za 40 lat małżeństwa dziękując Bogu za wszelkie łaski, z prośbą o dalsze błogo-

sławieństwo i zdrowie oraz w intencji córki i wnuków, a także o radość życia 

wiecznego dla zmarłego syna i rodziców z obu stron.  

1100 W intencji Barbary i Bernarda z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz 75 rocznicy 

urodzin Bernarda, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków, soleni-

zanta i całej rodziny.                                                            TE DEUM  

1230 W 10 rocznicę ślubu Magdaleny i Rafała, Bożeny i Wojciecha oraz w 70 roczni-

cę urodzin Edwarda z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błog. i opiekę MB i dary Ducha Świętego na dalsze lata.       TE DEUM  

1700 O radość życia wiecznego dla † Alojzego Płonka w 5 rocznicę śmierci.  

Poniedziałek 7 września 2015. 

700 Za †† męża Franciszka Urzonia, rodziców, teściów, brata Jerzego, szwagierkę 

Magdalenę i za  †† z obu stron.  

800 Za †† rodziców Małgorzatę i Romana, męża Janusza, córkę Joannę, bratową 

Brygidę      i dusze w czyśćcu cierpiące.  
1800 Za Maję, Monikę i Anię oraz ich rodziny, o Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

Wtorek 8 września 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w int.i czcicieli i ofiarodawców oraz za śp. mamę Zofię 

Mierzwa w 1 rocznicę śmierci.  

800  

1800 Dziękując za dar życia i wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie        i dary Ducha Świętego dla siostry Marii Adriany z okazji imienin.  

Środa 9 września 2015. 

700 Za † Pawła Knopika jako pamiątka urodzin, żonę Felicję, †† z pokrewieństwa i 

dusze     w czyśćcu cierpiące.  

800 Za †† Irenę Młynek w 7 rocznicę śmierci oraz jej męża Józefa w 40 rocznicę 

śmierci oraz ich syna Janusza.  

1800 Msza św. Zbiorowa: 

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

- Za † Małgorzatę Ogórek - od sąsiadów z ul. Karpińskiego 18; 

- Za † Barbarę Blidę od lokatorów z ul. Katowickiej 61;  

Czwartek 10 września 2015. 

700 Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy o potrzebne łaski i zdrowie 

dla rodziny Sroczyńskich.  

800 Za † Gertrudę Kozubek.  

1700 Za †† rodziców Jadwigę i Józefa Cudek - od dzieci.  

Piątek 11 września 2015. 

700 Za Parafian 

800 Za † Halinę Milewczyk w 4 rocznicę śmierci.  

1800 Za †† rodziców Janinę i Stanisława Forysiów w kolejną rocznicę śmierci oraz za 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota 12 września 2015. 

700 Za †† Tadeusza, Anielę, Władysława i Józefa Cycaków oraz za †† z rodziny Łu-

kawskich, Karakułów i Dziurskich.  

800 Za † Dorotę Makiołę – od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  

1800 Za † Józefa Wyciślika jako pamiątka urodzin.  

XXIV NIEDZIELA Zwykła 13 września 2015.  

700 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o odno-

wę moralną naszego Narodu od czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych.  

900 Za † Elżbietę Piekarczyk w 3 rocznicę śmierci.  

1100 1. W intencji 50-tych urodzin Elżbiety i 23 rocznicy urodzin Patrycji, do Opatrz-

ności Bożej za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie 

Bensz. 

2. W intencji Janiny z okazji 50-tej rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błog i zdrowie na dalsze lata dla solenizantki i całej 

rodziny.                                                       TE DEUM  
1230 W int. Marii i Marka Krannich z ok. 25 rocznicy ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB.     TE DEUM  

1700 Za † Janinę Pindral w 1 rocznicę śmierci.  

  Narodzenie Matki Bożej 

 

   Od wielu już wieków raduje się Kościół wielkim darem Bożym, którym jest narodze-

nie Maryi Jutrzenki zbawienia, która zapowiada bliski już wschód Słońca, którym bę-

dzie Syn Boży, Jezus Chrystus. Dlatego w liturgii tego dnia usłyszymy słowa: "Twoje 

narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu, z Ciebie się 

narodziło Słońce Sprawiedliwości - Chrystus, który jest Synem Bożym. On uwolnił nas 

od potępienia i przywrócił nam łaskę, On zwyciężył śmierć i dał nam życie wiecz-

ne" (antyfona do pieśni Zachariasza).   

   W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny tradycyjnie nazywa się świę-

tem Matki Bożej Siewnej. Zgodnie ze starodawnym zwyczajem wierni przynoszą w tym 

dniu do kościoła ziarno do poświęcenia pod nowy zasiew. Pod koniec Mszy św. kapłan 

wypowiada następujące słowa: " Za przyczyną Bogarodzicy prośmy wszechmogącego 

Boga, aby temu ziarnu dał moc obfitego plonu, a nam cierpliwą ufność w Jego ojcowską 

Opatrzność" .   

   Po chwili milczenia wypowiada modlitwę błogosławieństwa: " Boże, Ty sprawiasz, że 

wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon... Prosimy Cię, pobło-

gosław te ziarna zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i 

wszelką szkodą, a ziemię użyźnij rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfity 

plon".   


