
Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych   

 

 Decyzja o ogłoszeniu Światowego Dnia Dziadków i Osób 

Starszych zapadła w czasie naznaczonym pandemią i cierpieniem 

najstarszych pokoleń na całym świecie w minionych miesiącach. Relacje 

o osobach starszych, umierających w samotności i bez możliwości 

pogrzebu, są głęboką raną dla całego Kościoła. Jest to jeden z krzyży 

dzisiejszych czasów, który słusznie przypomniał papież Franciszek 

w rozważaniach tegorocznej wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej: 

„Z karetki zeszli mężczyźni wyglądający jak astronauci, okryci 

kombinezonami, rękawicami, maskami i przyłbicami, zabrali dziadka, 

który od kilku dni z trudem oddychał. Wtedy po raz ostatni widziałam 

dziadka, zmarł kilka dni później w szpitalu, przypuszczam, że również 

cierpiąc z powodu samotności. Nie mogłam być fizycznie blisko niego, 

pożegnać się z nim i być dla niego pocieszeniem”.1 

 Niemożność bycia blisko cierpiących stoi w sprzeczności 

z chrześcijańskim wezwaniem do okazywania współczucia. Światowy 

Dzień Dziadków i Osób Starszych ma być okazją do przypomnienia, że 

Kościół nigdy nie może być daleko od tych, którzy niosą krzyż. Hasło 

przewodnie, wybrane przez Ojca Świętego, „Jestem z tobą przez 

wszystkie dni”, bardzo jasno wyraża pragnienie każdej wspólnoty 

kościelnej – czy to w czasie pandemii, czy w lepszych czasach, które, 

miejmy nadzieję, wkrótce nadejdą – by być zawsze z osobami starszymi. 

Ponad dwa lata temu, w trakcie szczytu pierwszej fali pandemii, 

 Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia napisała: „jako 

indywidualne osoby i jako Kościoły lokalne, możemy bardzo dużo zrobić 

dla osób starszych – modlić się za nich, leczyć chorobę samotności, 

mobilizować solidarność społeczną i wiele więcej. W obliczu sytuacji, w 

której jedno pokolenie zostało tak dotkliwie doświadczone, ponosimy 

wspólną odpowiedzialność”.2 Kiedy burza ustanie, zadanie to musi wejść 

na stałe do życia parafii i całego Kościoła, jako jego zwyczajny, codzienny 

wymiar. Dzięki corocznym obchodom dnia osób starszych uważniejsze 

spojrzenie na ludzi starszych stanie się częścią naszej codziennej praktyki 

duszpasterskiej. 

XVI Niedziela Zwykła 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy 
Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie 
samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz 
o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą 
cząstkę, której nie będzie pozbawiona».   Łk 10, 38-42  

Głos świętego Antoniego 
17.07.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: 
 

poniedziałek - wspom dow św. Szymona z Lipnicy;  
środa -   wspom. bł. Czesława;  
  Nabożeństwo Fatimskie godz. 1800; 
czwartek -  wspom.dow. św. Apolinarego, i sw.Wawrzyńca z Brindisi;  
piątek -  święto św. Marii Magdaleny;  
sobota -  święto św. Brygidy;.  

 

Z komentarza do dzisiejszej Ewangelii 
 

Zasada tzw. złotego środka ma zastosowanie również w odniesieniu do 
życia religijnego. Nieraz zastanawiamy się nad tym, co jest ważniejsze, 
a w związku z tym czemu więcej powinniśmy poświęcić czasu: 
rozważaniu, czyli inaczej mówiąc kontemplacji Słowa Bożego, czy też 
działaniu wprowadzającemu w czyn wymagania, jakie nam stawia 
Słowo Boże. 
Kościół stanowiący wielki lud Boży starał się podjąć w sposób 
szczególny jedno i drugie zadanie. Wyrazem tego są m.in. zakony 
kontemplacyjne i czynne. Nie można uważać za stratę licznych chwil 
medytacji i modlitwy, jakim się poświęcają zakony kontemplacyjne. 
Owszem, trzeba powiedzieć, że stanowią one niezwykłe ubogacenie 
całego Kościoła. 

http://kodr.pl/2021/07/materialy-na-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych-2021/#sdfootnote1sym
http://kodr.pl/2021/07/materialy-na-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych-2021/#sdfootnote2sym


18/07/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Ryszarda Wronę w 30. dzień po śmierci. 

1800
 Za † Jana Lewandowskiego. 

19/07/2022 Wtorek 

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

1800
 Za † brata Stanisława Madeja - od siostry Anny. 

20/07/2022 Środa 

700
 Za † Ryszarda Wronę od Anity i Marka Chorobików z dziećmi. 

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

i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Tadeusza Decowskiego - od rodziny Stokłosa z Grzechyni; 
- Za † brata Józefa Stachela - od siostry Celiny z rodziną; 
- Za † Mariana Ganzerę w 30. dzień po śmierci; 
- Za †† syna Dawida Noszyłę oraz siostrę Danutę Filipczyk; 
- Za † Jana Stachonia w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodzin Stachoń i Lazik 
oraz † Adama Czecha na pamiatkę urodzin. 

21/07/2022 Czwartek 

700
 W intencji Marii Mitręgi z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1700
 Za † Tadeusza Decowskiego - od siostry Urszuli Sroki z rodziną. 

22/07/2022 Piątek 

700
 Za † mamę Magdalenę Kubicką jako pamiątka 100 urodzin oraz †† z rodzin 

Kubicki i Ignacek. 

1800
 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz 

w intencjach czcicieli. 

23/07/2022 Sobota 

700
 Za †† męża Piotra Olkisa w kolejną rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, 

szwagra Jana z żoną Anną, Mieczysława Jasińskiego oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1300
 ślub: Wiktor ia Pietrek i Mateusz Białas. 

1800
 Za † Stanisława Madeja - od siostry Emilii z rodziną. 

24/07/2022 XVII Niedziela Zwykła 

700
 Za †† Urszulę, Edwarda i Marka Misiaków w 1. rocznicę śmierci. 

900
 Za †† Marię i Leona Bukatowicz, †† z rodziny Bukatowicz i Jarosz 

1100
 Do Opatrzności Bożej w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dary 

Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo z okazji 1 rocznicy ślubu Agnieszki 
i Michała Dworskich. 

1230
 W intencji Danuty Pawlik w 80 rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar 

życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej, zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

1700
 Za † Łukasza Gabałę w 1. rocznicę śmierci. 

Czcicieli św. Rity zapraszamy w piątek na Mszę św. o godz. 
1800 oraz na nabożeństwo z błogosławieniem róż.  

 
Przyszła niedziela z inicjatywy papieża Franciszka jest 

Ś wiatowym Dniem Dziadko w i Oso b Śtarszych obchodzonym po raz 
drugi.  

 
25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa patrona 

kierowco w. Błogosławien stwo kierowcom i przyprowadzonym 
pojazdom będzie udzielane w ostatnią niedzielę lipca.  

  
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na konieczne remonty. Za 

tydzien  kolekta przeznaczona będzie na biez ące potrzeby naszego 
kos cioła.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , 

jest Mały Goś ć ; są Miśyjne Drogi, jest takz e nasz biuletyn informacyjny 
Głoś Św. Antoniego. 

 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.                                                Szczęść Boże! 

Ogłoszenia Parafialne 17.07.2022 r. 

Składam serdeczne słowa 
podziękowania za złożone 

życzenie i okazywaną życzliwość. 
Wszystkich Was otaczam 

wdzięczną pamięcią modlitewną. 
Bóg Zapłać. 

 

ks. Krystian Kukowka 
proboszcz 


