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Jeszcze do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych, za 

nawiedzenie cmentarza, i odmówienie modlitwy za zmarłych. Do 8 li-
stopada, do s rody zapraszamy do wspo lnego odmawiania ro z an ca za zmar-
łych zalecanych. Dzis  o godz. 1615, a w dni powszednie o godz. 1715.  

Jutro o godz. 1900 na spotkanie zapraszamy byłych oazowiczów. Spo-
tkanie „Oazy+” w krypcie naszego kościoła. 

Dzieci przygotowujące się do I komunii św. po Mszy s w. szkolnej 
w czwartek będą miały spotkanie z krawcową, będzie tez  moz na nabyc  (w 
dobrych cenach) łan cuszki, skarbce i s wiece. 

W piątek o godz. 1630 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci, a wie-
czorna msza s w. w intencji członko w apostolstwa. 

Chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w 
najbliższą sobotę. 

W sobotę 11 listopada o godz. 800 Msza św. w intencji ojczyzny. 
W sobotę wieczorem o godz. 1930 zapraszamy na wieczo r s w. Jana Paw-

ła II.  W przyszłą niedzielę o godz. 900 odprawiona zostanie msza św w 
intencji pielgrzymów naszych parafialnych pielgrzymek.   

Członków i sympatyków Legionu Maryi zapraszamy na czuwanie Le-
gionu w kaplicy sio str przy ul. Powstan co w, kto re odbędzie się w sobotę 11 
paz dziernika. Początek Mszą s w. o godz. 800 w kos ciele s w. Jadwigi Legion 
naszej parafii swoje czuwanie ma od 1300 do 1500. Wszystkich chętnych za-
praszamy do wspo lnej modlitwy takz e poza tymi wyznaczonymi godzinami. 

Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzów ogłasza zbio rkę kolorowanek, 
kredek, mazako w, gier, ksiąz ek (nowych) oraz słodyczy dla małych pacjen-
to w przebywających na oddziałach Chorzowskiego Centrum Pediatrii i On-
kologii, a takz e podopiecznych Chorzowskiego Domu Dziecka. W związku z 
tym Jes li ktos  pragnie włączyc  się w tę akcję, to ww. rzeczy moz na przynosic  
do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania do 1 grudnia włącz-
nie. Zebrane zabawki i słodycze zostaną przekazane podopiecznym 6 grud-
nia br. Z go ry serdecznie dziękujemy za kaz dy gest Pan stwa hojnos ci. Stowa-
rzyszenie Nowoczesny Chorzo w. 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na renowację katowickiej katedry. 
Za tydzien  kolekta na archidiecezję. Za tydzien  przed kos ciołem odbędzie się 
takz e zbio rka na Fundację Papieską Pomoc Kos ciołowi w Potrzebie. Bo g-
Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyjne 
Drogi. Jest nowy numer Małego Gościa. Jest „Głos Św. Antoniego”.  Na nowo 
rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien -
stwa.              

                                                                                                   Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
5.11. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 23,1-12) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXXI Niedziela Zwykła   

   Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze 

Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 

wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, 

ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom 

na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki speł-

niają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wy-

dłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze 

krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie na-

zywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden 

jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie 

nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie 

chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz 

Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wy-

wyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.  Oto Słowo 

Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii: 

     Dlaczego wywyższanie się jest takie złe? Między innymi dlatego, że wy-

wyższając się zawsze kogoś poniżamy, a to oznacza, że budujemy poczucie 

własnej wartości kosztem innych. Nie ma powodu, abyśmy budowali swoje 

poczucie wartości przez poniżanie innych. Nasza wartość opiera się bowiem na 

lepszych podstawach - na prawdzie o Bożym dziecięctwie, na fakcie, że wszy-

scy jesteśmy córkami i synami Boga. Jezus chce nam przywrócić poczucie war-

tości oparte na tym prawdziwym fundamencie, ale będzie Mu trudno to zreali-

zować, jeśli będziemy się wywyższać. 

Są dwie rzeczy, które powinny naprowadzać nas na pokorę:  

ubóstwo naszego istnienia oraz szybko uciekające życie.  

 

Św. Antoni z Padwy. 



XXXI Niedziela Zwykła -  5 listopada 2017. 

700 
Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa o rozwój du-

chowy i liczebny wspólnoty.  

900 Za † siostrę Marię Majewską w 2 r. śmierci,  † męża Leona i pokrewieństwo z obu stron.  

1100 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla członków Związku Niewidomych Koło 

Chorzów.  

1230 Za † męża Jana Pustułkę, za †† rodziców Leokadię i Tadeusza, Wandę i Władysława.  

1700 Za † córkę Bożenę Zajdel w 5 r. śmierci jej ojca Ryszarda Pawlika.  

Poniedziałek 6 listopada 2017. 

700 Do Bożej Op. za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji córki 

Anny Brem z ok. urodzin z podziękowaniem za dar życia, błog. i otrzymane łaski z proś-

bą o dalsze Boże prowadzenie opiekę Matki Bożej i dar potomstwa.  

800 Za †† mieszkańców ul. Młodzieżowej 1.  

1800 Za †† rodziców Mariannę i Michała Knopów, Stanisławę i Leona Delochów oraz za  †† 

braci Włodzimierza i Tadeusza.  

Wtorek  7 listopada 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za †† z rodziców Jadwi-

gę i Wincentego, Helenę i Jerzego, za †† dziadków i rodziców chrzestnych z obu stron.  

800 Do Bożej Opatrzności w intencji Józefa z ok. 80 urodzin, córki Sabiny z okazji 50 uro-

dzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej, oraz zdrowie.                                                   TEDEUM  

1800 1. Za † brata Piotra, żonę Halinę, rodziców i za † męża Mariana. 

2. Za †† rodziców Romana i Zofię Łamików, za †† dziadków z obu stron, rodziców 

chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa 8 listopada 2017.  

700 Do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. syna Mateusza Potko-

wy z ok. urodzin z podzięk. za dar życia, błog. i otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błog., dary Ducha Świętego i opiekę św. patrona.  

800 Za †† członków Legionu Maryi.  

 1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań;  - Za † Mariusza Łukasika w rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Żelazko, Łu-

kasik, Jendryszczyk i Łyszczarz; 

- Za † męża Tadeusza Chromika w 1. Śmierci; 

- Za † Irenę Żerdzińską od lokatorów z ul. Gałeczki 11; 

- Z ok. 50 urodzin Rafała z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę 

MB oraz o potrzebne zdrowie.                                                        TEDEUM.  

Czwartek 9 listopada 2017. 

700 Za Parafian.  

800 Za † Michała Dudzika w rocznicę śmierci, za †† teściów Martę i Konrada Dudzików, za 

wszystkich †† z rodzin Dudzików i Potockich.  

1700 1. Za † Józefa Mandzika, †† rodziców i dziadków z obu stron, ciocię Franciszkę, rodzinę 

Trefońskich i Matysków. 

2. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

Św. i opiekę Matki Bożej dla Beaty z okazji urodzin.  

Pamięć i modlitwa za zmarłych 
   W średniowieczu istniał w zakonach piękny zwyczaj, zwany Zwitek zmarłych. Polegał 

na tym, że w klasztorach po śmierci jakiegoś brata czyniono starania, by zmarłemu za-

pewnić możliwie najwięcej modlitw. Ponieważ trudna była komunikacja z innymi 

wspólnotami zakonnymi, spisywano imiona zmarłych na długim zwitku pergaminu. Je-

den z braci, zwany Rotuliger, wyruszał w daleką drogę do innych klasztorów. Odma-

wiając ustawicznie modlitwę za zmarłych wędrował od klasztoru do klasztoru, a gdzie-

kolwiek przybył, prosił, by bracia zanotowali u siebie imiona zmarłych w jego klaszto-

rze, a na jego zwitku wypisali imiona swoich zmarłych, by wszyscy mogli modlitwą 

ogarnąć tych wszystkich braci, którzy odeszli już do Pana. Zwyczaj ten, z którego praw-

dopodobnie wywodzi się praktyka wypominków, modlitwy całej wspólnoty parafialnej 

za zmarłych, był wyrazem przekonania o sile modlitwy wstawienniczej.  

   W klasztorach trapistów długie wieki panował zwyczaj, że po śmierci któregoś z braci 

przez cały miesiąc nikt nie zajął jego miejsca przy stole. Tylko mały krzyżyk położony 

na blacie stołu wskazywał, gdzie siedział, gdy był wśród współbraci. Nie omijano tego 

miejsca przy roznoszeniu pokarmów - zastawiano je posiłkiem należnym każdemu z 

braci. Po skończonym posiłku zanoszono jedzenie zmarłego ubogim, jako jałmużnę 

ofiarowaną z ręki tych, którzy już odeszli. Bracia użyczali własnych rąk i nóg, by w 

imieniu zmarłych czynić dobro.  

   Katechizm Kościoła katolickiego uczy: "Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla 

innych, jest - od czasu Abrahama - czymś właściwym dla serca pozostającego w harmo-

nii z miłosierdziem Bożym. W czasie Kościoła wstawiennictwo chrześcijańskie uczest-

niczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyrazem komunii świętych" (nr 2635).  

Piątek 10 listopada 2017. 

700 Za † Gertrudę Kozubek. 

800 Za †† rodziców Janinę i Stefana Widerów oraz siostrę Ewę. 

1800 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
2. Za †† rodziców Wandę i Czesława Kucharczyków, brata Henryka, Irenę i Stefana Kę-

dziów za †† z rodzin Mielczarków, Kucharczyków i Kukułów. 

  Sobota 11 listopada 2017. 
700 Za † Beatrycze Phol w 30. dni po śmierci. 

800 1. W intencji ojczyzny. 
2. Za †† rodziców Marcina - jako pamiątka imienin i Józefę Tomczaków. 

1800 Z okazji urodzin Artura Otto z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błog., opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego. 

 XXXII Niedziela Zwykła  12 listopada 2017. 

700 Za parafian. 

900 O Boże błog. dla pielgrzymów parafialnych pielgrzymek w mijającym roku kalendarzo-

wym. 

1100 Za † Janinę Wystup w 2. rocznicę śmierci. 

1230 Z okazji 50. rocznicy ślubu Marii i Antoniego Forenców z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Jubi-

latów i całej rodziny.                                                                          TEDEUM. 

1700   


