
23/10/2022 XXX Niedziela Zwykła 

700
   

900
 W intencji Mieczysława Mrozka z okazji 90 urodzin jako 

podziękowanie za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla solenizanta i jego rodziny. Te Deum 

1100
 Za † brata Tadeusza Mierzwę na pamiątkę imienin. 

1230
 Za †† Jana Białasa, jego rodziców i rodzeństwo oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

1700
 Za † Edmunda Wasilewskiego. 

PIELGRZYMKA SZLAKIEM PODKARPACKICH 
SANKTUARIÓW w terminie od 11 do 13 listopada 2022 r. 

  
Dzień Pierwszy – 11 listopada 2022r. 
- Wyjazd z punktu startowego w godzinach wczesnoporannych 
- przejazd do Przemyśla – zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
- przejazd do Kalwarii Pacławskiej – Sanktuarium Matki Bożej 
Kalwaryjskiej 
- przejazd do Jarosławia – obiadokolacja i zakwaterowanie w 
Jarosławskim Opactwie Pobenedyktyńskim 
 
Dzień Drugi – 12 listopada 2022r. 
- śniadanie 
- Góry Słonne – platforma widokowa na Bieszczady 
- Przeworsk – kościół bernardynów z relikwiami papieża Klemensa I; 
Sanktuarium Bożego Grobu 
- Komańcza – klasztor sióstr Nazaretanek, miejsce odosobnienia Prymasa 
Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego  
- Dukla – Sanktuarium św. Jana z Dukli z relikwiami św. Jana; rokokowy 
Kościół farny pw. Św. Marii Magdaleny 
- Sanktuarium św. Andrzeja Boboli 
- powrót do Jarosławia; obiadokolacja, nocleg 
 
Dzień Trzeci – 13 listopada 2022r. 
- śniadanie 
- zwiedzanie atrakcji Jarosławia – Opactwo Benedyktynek, taras 
widokowy, cerkiew greckokatolicka z Bramą Miłosierdzia – oryginalna, 
jedyna ikona na świecie, jarosławski rynek z ratuszem, ulica Grodzka, 
następnie Sanktuarium Matki bożej Bolesnej 
- obiad 
- powrót do punktu startowego w godzinach wieczornych. 
  
Podczas pielgrzymki: codzienna Msza Święta oraz oprowadzanie po 

poszczególnych Sanktuariach.                          Koszt:  540 zł  

XXIX Niedziela Zwykła 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze 
powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który 
Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z 
prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas 
nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z 
ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, 
wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała 
mnie”». 

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, 
czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, 
że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»  Łk 18, 1-8 

Głos świętego Antoniego 
16.10.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Z komentarza do dzisiejszej Ewangelii: 
 

 
 

Pismo święte to księga 
natchniona przez Boga, a więc 
w Nim ma swoje źródło. Choć 
zatem została spisana przez 
ludzi, nie zawiera ludzkiej, 
lecz Bożą, a więc niezawodną 
mądrość. Z tej też racji jest 
pożyteczna do nauczania i 
przekonywania innych, o 
czym muszą pamiętać przede 
wszystkim ci, którzy są 
powołani przez Boga do 
wypełnienia w Kościele posługi nauczania. Jest też skuteczna w 
kształtowaniu się w sprawiedliwości, uczy doskonałości chrześcijańskiej, 
a tym samym przysposabia do każdego dobrego czynu - o czym wszyscy 
muszą pamiętać.  



Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako XXII Dzień Papieski 
obchodzonym w Polsce i w s rodowiskach polonijnych na całym s wiecie pod 
hasłem „Blask Prawdy”. Jego organizatorem jest Fundacja Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. Dzis  przeprowadzona jest przed kos ciołami zbio rka na to włas nie 
dzieło, wspierające edukację dla młodziez y z biednych s rodowisk. 

 

W październiku serdecznie zachęcamy do udziału w naboz en stwach 
ro z an cowych, w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem 
czwartku – w czwartki dopiero po Mszy s w. szkolnej.)  

 

W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 

W czwartek swoje urodziny przeżywać będzie Ks. Marian Jaromin, 
emerytowany proboszcz naszej parafii. Zapraszamy serdecznie na Mszę 
św w intencji Księdza Seniora o godz. 800.  

 

W sobotę przypada 22 dzień miesiąc - zapraszamy wszystkich 
czcicieli s w. Rity na Mszę s w. w ich intencji oraz na naboz en stwo z 
błogosławieniem ro z  w czwartek o godz. 1800. Wyjątkowo w sobotę nie będzie 
ro z an ca o godz. 1715. 

 

W przyszłą niedzielę kazania głosił będzie ks. Jan Krawiec, 
wieloletni moderator Ruchu Ś wiatło-Ż ycie, następca ks. Blachnickiego w 
os rodku oazowym w Karlsbergu w Niemczech,  a następnie rektor polskiej 
misji katolickiej w Ravensburgu. Przed wyjazdem do Niemiec był tez  
rekolekcjonistą diecezjalnym. Dodatkowo zapraszamy na szereg spotkan  „nad i 
ze Śłowem Boz ym”, prowadzonych przez naszego gos cia od poniedziałku 24 do 
piątku 28 paz dziernika w krypcie naszej s wiątyni. Śpotkanie zaplanowana na 
godz. 1900 oraz dla chętnych takz e przed południem o godz. 1100. Śzczego ły za 
tydzien . 

 

Pojawiła się propozycja zorganizowania ponownie pielgrzymki 
parafialnej na Podkarpacie w wolne dni listopada od 11 do 13. Żapraszamy 
serdecznie do zapoznania się z propozycja programu w kancelarii i na naszej 
parafialnej stronie. Jest juz  20 chętnych. Żapraszamy kolejnych. 

 

 Proszona nas również o podanie ogłoszenia, że Parafia św. Jadwigi 
w Chorzowie organizuje takz e pielgrzymkę do Żiemi Ś więtej 18-24 stycznia 
2023. Śzczego ły  na stronie internetowej parafii, do pobrania w zakrystii lub w 
kancelarii.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii, na bieżące 
rachunki za prąd, wodę i gaz. Wyz sze Ś ląskie Śeminarium Duchowne, za 
tydzien  kolekta na biez ące potrzeby naszej s wiątyni. Bo g-Żapłac  za kaz dy dar.   

Ogłoszenia Parafialne 16.10.2022 r. 
17/10/2022 Poniedziałek 

700
   

800
 Za †† rodziców Jana i Ernę Salwiczków oraz Franciszka i Otylię 

Bogaleckich. 

1800
 Za † Marcina Szubę jako pamiątkę urodzin. 

18/10/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† mamę Malwinę Iwaczko, ojca Alfonsa, męża Edmunda, zięcia Marka 

oraz pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 1. Za † Jerzego Szostaka w 3 rocznicę śmierci. 

2. Za † Longinę Renkas w 30 dzień po śmierci. 

19/10/2022 Środa 

700
   

800
 O uleczenie z ciężkiej choroby córki Magdaleny Basgier, brata Krzysztofa 

Kunysza, jego córki Moniki oraz wszystkich chorych i cierpiących. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Stanisława Madeja - od Ilony i Roberta Michoniów; 
- Za †† Anielę i Pawła, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące; 
- Za † Genowefę Małecką od męża, syna i córki z rodzinami. 

20/10/2022 Czwartek 

700
 Do Opatrzności Bożej o potrzebne łaski dla członków Arcybractwa 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, zdrowie i Boże błogosławieństwo na 
dalsze lata życia. 

800
 1. W intencji naszego emerytowanego proboszcza Ks. Mariana Jaromina 

z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Antoniego i 
potrzebne łaski na dalsze lata. 
2. W int. Brygidy i Bernarda Marcinkowskich w rocznicę ślubu jako podzięk. 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. dla jubilatów i całej rodziny. 

1700
 Za †† Aleksandrę Puskarz, Franciszka Welz oraz †† z rodz. Puskarz i Welz. 

21/10/2022 Piątek 

700
 Za †† Dorotę Sotor, Krystynę Pietrasiak i Zdzisławę Buchacz. 

800
   

1230
 Ślub: Roksana Palińska - Janusz Duda. 

1800
 Za †† rodziców Otylię i Józefa Siupków, męża Krzysztofa Gajdę, jego 

rodziców oraz †† krewnych. 

22/10/2022 Sobota 

700
 W int. Gabrieli Potkowy jako podzięk za dar życia i łaskę wiary, z prośbą o 

Boże błog, opiekę Matki Bożej, św. Józefa dla solenizantki i całej rodziny. 

800
 Za †† Martę Horak w kolejną rocznicę śmierci, jej męża Teodora, oraz 

rodziców z obu stron, †† siostrę Jadwigę, braci Bernarda i Rudolfa, Alfonsa i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Przez wstaw św. Rity w int. próśb, podziękowań oraz w intencjach czcicieli. 
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