
Ogłoszenia Parafialne 8.10.2017r. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, w nie-
dziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – w czwartki 
dopiero po Mszy św. szkolnej.) W piątki października o godz. 2000 zapraszamy 
na „różaniec dla zapracowanych i zagonionych”.  

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego w domu katechetycz-
nym.  W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. W poniedziałek 
po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii s w. 

W piątek o godz. 1530 spotkanie Apostolstwa Dobrej Ś mierci, a wieczorna Msza 
s w. w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa.  

W piątek 13 października zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo 
Fatimskie. Rozpoczniemy je o godz. 1800 Mszą św. w intencji wszystkich czci-
cieli Matki Bożej Fatimskiej. 

W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych parafian. 
Zapraszamy na tegoroczny koncert chórów w ramach Chorzowskiej Jesieni 

Chóralnej,  kto ry będzie miał miejsce w naszej s wiątyni 16 paz dziernika po Mszy 
s w. wieczornej.  

Proszono nas o podanie ogłoszenia, że Miasto Chorzów realizuje program 
bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkan co w Chorzowa powyz ej 60 ro-
ku z ycia. Śzczego ły na plakatach.  

W niektórych parafiach działa wypożyczalnia strojów komunijnych. Jes li ro-
dzice dzieci komunijnych z ubiegłych lat zechcieliby podarowac  juz  niepotrzebne 
stroje komunijne, to moz e taka wypoz yczalnia zafunkcjonowałaby ro wniez  u nas. 
Zainteresowanych zapraszam. 

 Parafia zamierza zorganizować wyjazd do Teatru w Cieszynie na przedsta-
wienia adwentowe i boz onarodzeniowe. „Gość Oczekiwany” 16 listopada godz. 1700 
i „Jasełka” 15 stycznia. Koszt biletu i przejazdu 40 zł, za kaz dy wyjazd. Zapisy w 
kancelarii parafialnej. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  kolekta zbie-
rana będzie przez księz y i przeznaczona będzie na remonty i inwestycje. Wychodząc 
z kos cioła moz na nabyc  kalendarz misyjny, a przed kos ciołem moz na wesprzec  Fun-
dację Dzieło Nowego tysiąclecia. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

W przyszłą niedzielę, po mszy świętej o godz. 1100 będzie można zakupić 
grę rodzinną "o matko i córko!". Gra ta stworzona jest przez członko w grupy Deus 
Artifex, kto rzy w naszej parafii gos cili z warsztatami dla dzieci i koncertem adwen-
towym. Cały docho d z gier przeznaczony jest na wsparcie powstającej fundacji Deus 
Artifex. 

Za tydzień odbędzie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzie-
ci. Zbiórkę prowadzi Fundacja Życie i Rodzina. Podpisać się może każdy, kto 
ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL.  

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

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela swe-
go błogosławien stwa.      

                                                                                                        Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
8.10. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 21,33-43) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVII Niedziela Zwykła   

   Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przy-

powieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wy-

kopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom 

i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by ode-

brali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugie-

go zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za 

pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swe-

go syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy 

syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy 

jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc 

właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędz-

ników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, 

którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy 

nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się 

głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powia-

dam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda 

jego owoce.  Oto Słowo Pańskie. 

   Komentarz do Ewangelii  
 

   Czy rozsądny ojciec posłałby syna do ludzi, którzy wiele razy udowodnili, że 

są niebezpieczni i zdolni do wszystkiego? Raczej nie. Historia opisana w tej 

Ewangelii byłaby zwykłą bajką, gdyby nie to, że jest przypowieścią mówiącą o 

Bogu Ojcu. Bóg zrobi wszystko, aby człowieka, nawet tego najgorszego, pozy-

skać dla Miłości. Nawet posyła swego jedynego Syna, wiedząc, że umrze na 

krzyżu. Bóg wierzy w człowieka nawet wtedy, gdy ten okazuje się 

"beznadziejny". Jakby w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że człowiek może 

odłączyć się od Niego definitywnie. Walczy o człowieka do granic swojej 

wszechmocy. Tą granicą jest tylko wolność człowieka.  



XXVII Niedziela Zwykła - 8 października 2017. 

700 Za †† żonę Ilzę Zajdel w 1. rocznicę śmierci, syna Grzegorza oraz rodziców z obu stron.  

900 
Za †† Piotra Włodarskiego w 1. rocznicę śmierci, syna Janusza i rodziców Ritę i Józefa 

Kompalików.  

1100 Za † Jerzego Piechockiego w 2. rocznicę  śmierci.  

1230 
W intencji Piotra Wawrzyczka z podziękowaniem za 75 lat życia i otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla solenizanta i całej rodziny. TEDEUM  

1700 
Za †† rodziców Marię i Edwarda Jaroszów, Elżbietę Maj, Lidię, Czesława i Alfreda Je-

sionek, Elżbietę Wyleżoł oraz Ryszarda i Wiktora.  

Poniedziałek 9 października 2017. 

700 Za †† rodziców Józefa i Cecylię Trelów, za † męża Zenona Sroczyńskiego, teściów, bra-

ci oraz Stanisława.  

800 Z podziękowaniem za dar życia z prośbą o zdrowie, błog. Boże, światło Ducha Św. dla 

Krystyny z ok. urodzin.  

1800 Za † męża Norberta Szklorza w 4 rocznicę śmierci, za †† rodziców i rodzeństwo.    

Wtorek  10 października 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz  za † Gertrudę Kozubek.  

800 Za † Ireneusza Bila - od lokatorów z ul. Astrów 12.  

1800 1. Za †† braci Tadeusza i Stanisława oraz rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów. 

2. Za †† rodziców Emila i Weronikę Niemiec.  

Środa 11 października 2017.  

700 Za † Edwarda Wielebskiego na pamiątkę urodzin oraz za †† z rodzin Wielebskich, Hor-

nowskich i Pinkawów.  

800 W intencji Małgorzaty Marcinek z okazji urodzin  z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę NMP i zdrowie.  

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

dziękowań; - Za † Gizelę Benek od lokatorów z ul. Różannej; - Za † Ireneusza Bila w 30 

dni po śmierci; - Z okazji urodzin Urszuli z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze błog. Boże, opiekę MB i św. Antoniego dla solenizantki i jej bliskich.  

Czwartek 12 października 2017. 

700 Za †† rodziców Stanisławę i Teodora Plewka, za ††  braci, bratowe, dziadków z obu 

stron. Za †† z rodzin Wyciślik, Grażynę Kreczmer, dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za † Zenona w r. śm, Aleksandrę Krzyżanowskich oraz za  † pokrewieństwo z obu stron.  

1700 1. W int. Krzysztofa Nawrata z okazji urodzin o Boże błog. potrzebne łaski. 

2. Z okazji 60 urodzin Eleonory z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej, zdrowie dla solenizantki i całej rodziny.  

Piątek 13 października 2017. 

700 Za † Janusz Krajewskiego w 3. rocznicę śmierci.  

800 Za pośrednictwem MB Fatimskiej do Bożego Miłosierdzia za ++ członków Czcicieli 

Ducha Św.– Ognisk Pokutnych.  

1800 1. W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. 

2. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

3. Za † Agnieszkę i Alicję Mierzewskie.  

   Różaniec w obecnej formie ustalił się w XV w. dzięki dominikaninowi, bł. Alanusowi a la Ro-

che, który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdro-

waś, które podzielił na dziesiątki, każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze 

bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Maryja. Poleciła mu propago-

wać w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic 

dla tych, którzy będą odmawiać różaniec:  

1.Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego, otrzyma wyjątkowe łaski. 

2, Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać 

różaniec. 

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków. 

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla 

dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rze-

czy wiecznych. 

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie. 

6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, 

nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, 

nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i 

będzie godnym życia wiecznego. 

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów 

Kościoła. 

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego 

łaski. 

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego. 

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. 

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca. 

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach. 

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za 

wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci. 

14.Wszyscy, którzy odmawiają różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezu-

sa Chrystusa. 

15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 

Sobota - 14 października 2017. 

700 Za † Marię Koj - od rodziny Farugów.  

800 Za † Czesławę i Edwarda Warotów, dziadków z obu stron, braci Stefana i Czesława.  

1800 Do Opatrzności Bożej w intencji Beatricze i Norberta Pohl z okazji 50. rocznicy ślubu, 

dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,  opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego – dar od syna, córki i synowej.                                  TE DEUM  

XXVIII Niedziela Zwykła - 15 października 2017. 

700 Z okazji 80 urodzin Marii i Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla solenizantów i całej rodziny. TEDEUM  

900 Do opatrzności Bożej z okazji urodzin Urszuli z podziękowaniem za dar życia, za opiekę 

i wstawiennictwo z prośbą o dalszą opiekę i  błog. Boże na kolejne dni życia.  

1100 Do opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie, opiekę MB na każdy dzień życia dla syna z okazji urodzin.  

1230 Za † Edwarda Olszewskiego w 5 rocznicę śmierci.  

1700 Z okazji 60. urodzin Aleksandry z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogo-

sławieństwo Boże, opiekę NMP na dalsze lata życia.                                 TEDEUM  


