
ZASADY WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD 
DUSZPASTERSKICH W ARCHIDIECEZJI 

KATOWICKIEJ (dokończenie ze str. 1) 

W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy świętej, w myśl 
punktu 4.3, każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na 
karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak 
„X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, 
tylko dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników 
wyborów. 
Po oddaniu głosu wierni składają karty wyborcze do przygotowanych 
koszyków (na przykład przy wyjściu z kościoła) albo do urn wyborczych 
wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii. 
Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście 
osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne. 
Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z od 
dwóch do pięciu osób wyznaczonych przez proboszcza. Komisja 
sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty wyborcze przez 
miesiąc. 
Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady do publicznej 
wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów w ramach 
ogłoszeń duszpasterskich. 
W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności 
przeprowadzonych wyborów odwołanie do kanclerza kurii metropolitalnej 
można złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów. 
Po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady jej nowi członkowie zastępują 
dotychczasowych członków Rady. 

15/05/2022 V Niedziela Wielkanocna 

700
 Za †† Mariannę i Pawła Woszczków oraz Zofię Piekoszewską. 

900
 Za † mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę imienin. 

1100
 Do Bożego Miłosierdzia z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

ok. 85 urodzin Zdzisława Kowalczyka, z prośbą o opiekę Matki 
Bożej, św. Antoniego, św. Rity i Boże błogosławieństwo na dalsze 
lata dla solenizanta całej rodziny. Te Deum 

1230
 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w intencji Edwarda i Łucji Grosów z okazji 60 
rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Te Deum 

1230
 W intencji Natalii Lipki z okazji urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej, św. Antoniego na dalsze lata dla solenizantki i całej rodziny. 

1700
 W podziękowaniu Bogu za dar życia, prowadzenie i opiekę z ok 75 

urodzin Andrzeja Sławińskiego. Te Deum. 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Jezus powiedział: 
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja 

daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej 
ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie 
może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 

          J 21, 1-19  

Głos świętego Antoniego 
08.05.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Z ZASAD WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD  
 
(…) Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim 

członkom danej wspólnoty parafialnej. 
 Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania 

kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane 
w formie pisemnej proboszczowi. Lista kandydatów zostaje zamknięta 
tydzień przed wyborami. Liczba zgłoszonych kandydatów do Rady musi 
być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów 
w Radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, 
listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną 
przez osoby należące do Rady z urzędu. Jeśli w dużych ośrodkach 
miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, w celu zapewnienia 
skuteczności wyborów należy ograniczyć się do podania najczęściej 
powtarzających się nazwisk kilkunastu kandydatów. Górna granica 
przyjętych kandydatur obliczana jest tak, aby na każde miejsce w Radzie 
w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.  

Tydzień przed wyborami proboszcz informuje wszystkich wiernych 
o zgłoszonych kandydatach i udostępnia im listy wyborcze ułożone 
alfabetycznie. Każda lista wyborcza do Rady zawiera następujące 
informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę 
zamieszkania (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie 
wymaga się podania na liście dokładnego adresu zamieszkania na 
przykład numeru domu). 

W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy 
dana osoba może kandydować do Rady, sprawę rozstrzyga kanclerz kurii 
metropolitalnej, zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie, 
po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji. 

 

(dokończenie  na 4  stronie) 



09/05/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Irenę Sutor - od Krystyny i Franciszka Sutorów z Bystrej Podhalańskiej. 

800
 Za † Hilarego Zdebla. 

1800
 Za † Henryka Rabiegę jako pamiątka urodzin. 

10/05/2022 Wtorek 

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

800
 Za † Ks. Prałata Konrada Lubosa, jego rodziców, rodzeństwo i bratanka 

Arkadiusza Lubosa. 

1800
 1. Za †† Klarę i Władysława Pietrzaków. 

2. Za † Zofię Łamik jako pamiątka urodzin oraz jej męża Romana. 

11/05/2022 Środa 

700
   

800
 Za †† rodziców Stanisławę i Teodora Plewków, braci, bratowe, Grażynę 

Kreczmer, †† z rodziny Wyciślik oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz za 

zmarłych: 
- Za † Eugeniusza Helmana w 1 rocznicę śmierci; 
- Za † Marię Witek od szwagierki Anny z rodziną z Wadowic; 

12/05/2022 Czwartek 

700
   

800
 Z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego, z prośbą o światło 

Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Kapłanów, życzliwość ludzką dla ks. 
Mariusza Dołęgowskiego w kolejną rocznicę święceń kapłańskich. 

1700
 1. Z okazji urodzin Adama, Romka, Sebastiana, z prośbą o Boże błog., 

światło Ducha Św. i opiekę Matki Bożej. 
2. W intencji Mateusza Suskiego z okazji 18 urodzin jako podziękowanie za 
dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego. 

13/05/2022 Piątek 

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

wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

800
 O dobre rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej. 

1800
 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

14/05/2022 Sobota 

700
 Za † Irenę Sutor od bratowej z rodziną z Bystrej. 

800
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1000
 W intencji członków akcji Katolickiej z ok. spotkania formacyjnego Rady 

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. 

1800
 W intencji Michała z okazji kolejnych urodzin z podziękowaniem za dar 

życia, łaskę wiary, opiekę Matki Bożej, z prośbą o zdrowie dla niego i całej 
rodziny. 

15/05/2022 V Niedziela Wielkanocna 

700
 Za †† Mariannę i Pawła Woszczków oraz Zofię Piekoszewską. 

Przeżywamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwa majowe pół 
godziny przed wieczorną Mszą św. Wyjątek stanowi czwartek, wtedy nabożeństwo 
majowe po mszy o godz. 1700. 

 
Dziś w naszej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 1100 świętujemy 

Uroczystość I Komunii św. czterdzieściorga trojga dzieci. O godz. 1600 
nabożeństwo komunijne.  

 
Dziś Niedziela Dobrego Pasterza -  pamiętajmy w naszych modlitwach 

o powołanych, prośmy o nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne. Dziś 
diakoni WŚSD w Katowicach rozpoczynają swoje rekolekcje przed święceniami 
kapłańskimi. 

 
Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii 

św.  
 
Zapraszamy na Krąg Biblijny  w środę o godz. 1900. 
 
Chorych Parafian z posługą sakramentalną  odwiedzimy w sobotę.   
 
W sobotę w naszej parafii odbędzie się spotkanie formacyjne Rady 

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Spotkanie 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 1000.  Dalsza część spotkania w krypcie naszego 
kościoła. 

 
27 kwietnia br Abp W. Skworc wydał dekret,  w którym zarządza na dzień 

12 czerwca 2022 wybory do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach 
archidiecezji katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję.  W związku z tym 
prosimy zgłaszać w kancelarii kandydatów. Listy wyborcze zostaną opublikowane 5 
czerwca. 

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Seminar ium Duchowne 

w Katowicach. Za tydzień kolekta zbierana będzie przez księży na bieżące potrzeby 
naszej parafii. Bóg Zapłać za każdą ofiarę.. Za tydzień kolekta na  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość; 

jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 
 
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg błogosławi.  
   
        Szczęść Boże!  

Ogłoszenia Parafialne 08.05.2022 r. 


