
 

Mamy jeszcze wolne intencje w nadchodzących tygodniach:  
 

09/11   -  8,00 
10/11   -  7,00 
14/11   -  7,00 
17/11   -  7,00 
18/11   -  7,00  i  8,00 
19/11   -  7,00,  8,00  i  18,00 
21/11  -   7,00 
22/11   -  8,00 
23/11   -  7,00  i  8,00 
24/11   -  7,00 
25/11   -  7,00  i  18,00 
26/11   -  7,00  i  8,00 
27/11   - 7,00   i  17,00 
28/11   -  7,00 
30/11   -  7,00 

Zapraszamy do 
kancelarii 

 

albo zadzwoń  
(32) 241 33 29 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ciąg dalszy 
 

Już dziś zapraszamy wszystkie dzieci na BAL ŚWIĘTYCH 
u ANTONIKA, organizowany w czwartek 3 listopada przez naszą 
parafię. Rozpoczniemy Mszą s w. szkolną o godz. 1700 zapraszamy 
dzieci w przebadaniu za jakiegos  s więtego. Po Mszy przemarsz do 
domu katechetycznego na wspo lną zabawę. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na misje. Za tydzień kolekta 
na potrzeby parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar.   

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, 
Mały Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego.  

 

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.  

30/10/2022 XXXI Niedziela Zwykła 

700
 Za †† Anny Skałę w 1 rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron. 

900
 Za †† Dawida Noszyłę w 2 rocznicę śmierci oraz siostrę Danutę. 

1100
 Chrzty: Szymon Langer  

1230
 1. W intencji Sabiny Holecko z okazji 18 urodzin jako 

podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 
2. W intencji córki Karoliny Segdy z okazji 15 urodzin jako 
podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

1700
 Za † syna Bogdana Obrochtę. 

XXX Niedziela Zwykła 

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są 
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, 
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił 
się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony».  Łk 18, 9-14  

Głos świętego Antoniego 
23.10.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Z komentarza do dzisiejszej Ewangelii: 
 

Temat dotyczący modlitwy jest na 
pewno tak stary, jak i sam człowiek. 
Różnie próbowano określić modlitwę. 
Nazwano ją m.in. wzniesieniem myśli 
do Boga (św. Jan Damasceński) oraz 
rozmową z Bogiem {św. Augustyn). 
Niezależnie jednak od takiej czy innej 
definicji, wszyscy zgodzą się z tym, że 
w modlitwie szuka człowiek łączności, 
kontaktu z Bogiem. Ponieważ zaś 
prawdziwe nawiązanie łączności 
następuje wtedy, gdy osoba, do której się zwracamy, odpowiada, dlatego 
modlitwa przybiera charakter dialogu. Jest więc nie tylko aktem 
jednostronnym, lecz dwustronnym, spotkaniem Boga i człowieka 
w słowie i odpowiedzi. 
Modlitwa ma być pokorna. Stając przed Bogiem musimy zdawać sobie 
sprawę, że jesteśmy tylko słabymi ludźmi, zależnymi całkowicie od 
Tego, do którego się zwracamy. Gdy zaś nam się wydaje, że mamy 
jakieś osiągnięcia, to ocenę winniśmy Bogu pozostawić, bo od Niego 
pochodzi wszelkie dobro. Stając do modlitwy musimy być również 
właściwie nastawieni do braci, nie osądzając ich w żadnym wypadku, 
ponieważ Pan sobie zarezerwował sąd nad człowiekiem. 



Dzisiaj kazania głosi ks. Jan Krawiec, wieloletni moderator Ruchu 
Ś wiatło-Z ycie, następca ks. Blachnickiego w os rodku oazowym w Carlsbergu w 
Niemczech,  a następnie rektor polskiej misji katolickiej w Ravensburgu. Przed 
wyjazdem do Niemiec był rekolekcjonistą diecezjalnym.  

Zapraszamy na szereg spotkań „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 zaplanowano na godz. 1900 
oraz przed południem o godz. 1100.  

 

W czwartek spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Radnych 
zapraszamy na spotkanie o godz. 1900 do krypty, a po katechezie na probostwo.  

 

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.)  

 

Trwają zapisy na pielgrzymkę parafialną na Podkarpacie w wolne 
dni listopada od 11 do 13. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się 
z propozycja programu w kancelarii i na naszej parafialnej stronie.  

 

 Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Pamiętajmy 
w naszych modlitwach o misjach s w.,  o misjonarzach,  o nowych powołaniach 
misyjnych. Za tydzien  kolekta zbierana będzie na misje s więte. To konkretna 
forma naszej pomocy dla misjonarzy.   
 

Za tydzień kazania wygłosi ks. Emanuel Pietryga proboszcz parafii św. 
Jadwigi w Chorzowie. Po Mszach będzie rozprowadzał swoją drugą książkę 
"W Ogrodzie Słowa" zawierającą między innymi  jego homilie, świadectwa, 
przewodnik po ogrodzie biblijnym. Książka kosztuje 25 zł. Dochód przeznaczony 
na inwestycje w tamtejszej parafii. 

 

Zachęcamy do składania tzw. „zalecek” za naszych bliskich zmarłych, 
za dusze w czys c cu cierpiące. W intencji Zmarłych Zalecanych będziemy 
odmawiali ro z aniec od s rody 2 listopada do wtorku 8 listopada o godz. 1715. 
(w czwartek po Mszy s w. szkolnej.) 

 

Parafia św. Jadwigi informuje, że w tym roku upływa czas 
rezerwacji grobo w z 2002 roku. Nieopłacone miejsca grobowe z 2001 roku 
i wczes niejsze będą przekopywane. Ofiara rezerwacyjna wynosi 40 zł na rok 
i moz na rezerwowac  groby na dowolną ilos c  lat. Zalecamy przekazywanie ofiar 
na konto parafii s w. Jadwigi. W tytule przelewu nalez y podac  numer grobu 
(moz na w tej sprawie zadzwonic  do kancelarii). Bardzo prosimy wszystkich 
opiekujących się grobami na cmentarzu przy ul. Drzymały o jak najszybsze 
uporządkowanie grobo w. Parafia nie jest w stanie wywiez c  wszystkich s mieci 
w ostatni dzien  przed uroczystos ciami na cmentarzu. 

Ogłoszenia Parafialne 23.10.2022 r. 24/10/2022 Poniedziałek 

700
 Za † mamę Krystynę Kempkę w 1 r. śm, męża Antoniego oraz †† z rodziny. 

800
   

1800
 Za † Józefa Lenarta w kolejną rocznicę śmierci 

25/10/2022 Wtorek 

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

800
 Za †† rodziców Marcina jako pamiątka urodzin i Józefę Tomczaków oraz 

pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 1. W intencji Aleksandry i Michała w kolejną rocznicę ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo. 
2. Za †† rodziców Elfrydę i Stanisława Tondosów w rocznice śmierci. 

26/10/2022 Środa 

700
 Za †† Krystynę Nawarę, rodziców Martę i Jana oraz braci Jerzego, Erwina, 

Piotra i Waldemara. 

800
 W intencji Bożeny i Aleksandra z okazji urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- za † Stanisława Madeja od Gabrieli i Piotra Sołtysków; 

27/10/2022 Czwartek 

700
 Za †† brata Michała Sikorę w kolejną rocznicę śmierci, rodziców oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za † Ernę Jurochnik oraz †† lokatorów z ul. Różanej 4. 

1700
 Za † Dorotę Duch od córki Moniki z dziećmi. 

28/10/2022 Piątek 

700
 Za † ojca Henryka Surmę w 2 rocznicę śmierci. 

800
 Za †† Tadeusza Nowaka, rodziców Leokadię i Juliana Nowaków. 

1800
 1. Za † Tadeusza Mierzwę jako pamiątka imienin. 

2. Za †† teściów Martę i Konrada Dudzików, Franciszka Poloczka oraz †† 
z rodziny Dudzik i Poloczek. 

29/10/2022 Sobota 

700
 Za † Dorotę Kucerę w 2 rocznicę śmierci. 

800
 Za †† Zygmunta, Izabelę i Marka Madejów oraz †† z rodzin Pilawa, 

Stefański i Molęda. 

1800
 1. Za † męża Helmuta Hasse, rodziców i teściów. 

2. Za †† męża, rodziców, dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 


