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Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego. 
Jutro o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
We wtorek przypada 13 dzień października – zapraszamy na 

ostatni w tym roku wieczór fatimski. Rozpoczniemy go o godz. 1800 
Mszą s w., po niej naboz en stwo z procesją woko ł kos cioła. Wyjątkowo tego 
dnia nie będzie ro z an ca o godz. 1715.   

Po naboz en stwie fatimskim spotkanie Akcji Katolickiej w domu kate-
chetycznym. 

Za tydzień w niedzielę zapraszamy na „festyn dla seniorów i ich 
najbliższych”. Rozpoczniemy go naboz en stwem ro z an cowym w kos ciele    
o godz. 1615, a potem w krypcie kościoła przygotowane będą niespo-
dzianki dla duszy i dla ciała. Całos c  zakon czy się o godz. 1900 koncertem 
LARMODZIEJÓW. Wszystkich serdecznie zapraszamy.     

W kancelarii można jeszcze nabyć bilety na megawidowisko PE-
REGRINUS, kto re zobaczyc  będzie moz na w katowickim spodku 16 paz -
dziernika o godz. 1830. 

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich pielgrzymów i pątni-
ków, kto rzy brali udział w pielgrzymkach parafialnych na Mszę św. w ich 
intencji, kto rą odprawimy w czwartek  22 paz dziernika we wspomnienie 
s w. Jana Pawła II o godz. 1700. Podczas tej Mszy ks. dziekan naszego deka-
natu dokona pos więcenia obrazu Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy.  

Przypominamy i serdecznie zapraszamy na spotkanie organiza-
cyjne rodziny, oraz osoby samotne, kto re wywodzą się z ro z nych rucho w,  
grup, i wspo lnot, w kto rych uczestniczyły przed laty.  Spotkanie to odbę-
dzie się 22 paz dziernika o godz. 1900 w krypcie naszego kos cioła.  

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na misje. Przed kos ciołem odbywa 
się dzis  zbio rka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za tydzien  kolekta 
zbierana będzie przez księz y na potrzeby remontu naszej s wiątyni. Bo g-
Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest no-
wy numer Małego Gościa, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny 
Głos Św. Antoniego.  

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g 
udziela swego błogosławien stwa.      
   

                                                                                           Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
11.10. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 10,17-30) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVIII Niedziela Zwykła 

   Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 

kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 

Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 

Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 

oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego prze-

strzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: 

Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 

skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i 

odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i 

rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Ucznio-

wie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno 

wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 

bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między 

sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, 

ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: 

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, 

powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powo-

du Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, 

domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w 

czasie przyszłym.  Oto Słowo Pańskie. 

14 X - Wspomnienie św. Małgorzaty Alacoque 

   Małgorzata była mistyczką - od 21 grudnia 1674 r. przez ponad półtora roku 

Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawiał jej swe Serce, kochające ludzi i 

spragnione ich miłości. Chrystus żądał od Małgorzaty, by często przystępowała 

do Komunii świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, a przede 

wszystkim tego, by przyjmowała Go w Komunii świętej w pierwsze piątki mie-

siąca. Polecał także, aby w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek uczestni-

czyła w Jego śmiertelnym konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24: 

"Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miło-

sierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała 

osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem".  



XXVIII NIEDZIELA Zwykła 11 października 2015.   

  700 Za Parafian.  

 900 Za † Marię Bułgarę w 2. rocznicę śmierci od córki Ireny z Ryszardem.  

1100 W intencji żony Urszuli z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.  

1230 W intencji Alojzego Więcka z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej.  

1700 Za †† rodziców Gertrudę i Edwarda Ferdów oraz † siostrę Marię.  

Poniedziałek 12 października 2015. 

700 Jako dziękczynienie w dniu urodzin Krzysztofa Nawrata.  

800 Za †† Zenona w kolejną rocznicę śmierci i Aleksandrę Krzyżanowskich oraz za †† ro-

dziców z obu stron.  

1800 Za † Edmunda Olszewskiego w 3 rocznicę śmierci.  

Wtorek 13 października 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Elżbietę Szolc.  

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

Czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych.  

1800  

Środa 14 października 2015. 

700 Za † Dorotę Makiołę i †† z rodziny.  

800 Za †† rodziców Teodora i Stanisławę Plewków, braci Sławomira i Karola, bratowe Mał-

gorzatę i Stefanię, Piotra i Katarzynę Wyciślików, Grażynę Kreczmer i za dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

1800 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 

- Za † Elżbietę Froch w 30 dzień po śmierci.  

Czwartek 15 października 2015. 

700 Za † Marię Pytlik.  

800 Za †† męża Janusza, córkę Joanne oraz †† rodziców Małgorzatę i Romana.  

1700 Za †† rodziców Anielę i Pawła oraz †† z rodziny.  

Piątek 16 października 2015. 

700 Za Parafian.  

800 Za † Stefanię Rurańską oraz za †† z rodziny Rurański, Łuczak i Wichera.  

1800 Za †† członkinie chorzowskiego Kółka Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego 

„ELIANUM”.  

Sobota 17 października 2015. 

700 O szczęśliwe rozwiązanie dla wnuczki Aleksandry Fenig.  

800 Do Bożej Opatrzności z ok. 50. rocz. ślubu Brygidy i Bernarda Marcinkowskich z po-

dziękowaniem za wszelkie odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie.  TE DEUM  

1300 ślub rzymski: Marta Kiera i Robert Maczuła.  

1800 Za †† Łucję Foltyn i synów oraz Hildegardę Helisz.  

XXVIII NIEDZIELA Zwykła 18 października 2015.  

700 W intencji Janiny i Bernarda z okazji 50. rocznicy ślubu oraz za †† rodziców i pokre-

wieństwo z obu stron.                                                                     TE DEUM  

900 W intencji Zofii Jeziornej z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia i 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 

solenizantki i całej rodziny.                                                                  TE DEUM  

1100 Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, św. Antoniego z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie dla członków Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie, ich opieku-

nów oraz za †† członków i opiekunów.  

1230 W intencji Janiny i Gerarda Gaszów z okazji 50. rocznicy ślubu, dziękując Panu Bogu za 

wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błog. dla całej rodziny.  

1700 Za † mamę Malwinę Iwaszko w 20. rocznicę śmierci, za †† ojca Alfonsa, teściową Pauli-

nę i zięcia Marka oraz za †† z rodziny.  

   Małgorzata Maria Alacoque urodziła się 22 lipca 1647 r. w Lhautecourt w okręgu 

Charolais we Francji. Jej ojciec, Klaudiusz, był notariuszem. Od dzieciństwa pragnęła 

całkowicie poświęcić się Chrystusowi. Rodzina długo nie pozwalała jej jednak wstąpić 

do zakonu. Wreszcie 20 czerwca 1671 roku rozpoczęła nowicjat w zakonie Sióstr Matki 

Bożej Nawiedzenia, popularnie zwanych wizytkami, w klasztorze w niewielkiej bur-

gundzkiej miejscowości Paray-le-Monial. Chrystus ukazał jej się po raz pierwszy już 

podczas rekolekcji poprzedzających obłóczyny, 6 listopada 1672 r. Potem nastąpiły 

cztery objawienia, zwane wielkimi.  

   27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty, Jezus ukazał się Małgorzacie 

Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. "Pan powiedział mi: "Moje Boskie 

Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już po-

wstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednic-

twem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsła-

niam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z 

przepaści zatracenia". Po tych słowach Pan ukazał mi swoje bijące Serce" – opowiadała 

później św. Małgorzata Maria.  

   Niedługo później, w drugim objawieniu Jezus przekazał swoje pragnienie, aby ludzie 

Go miłowali i dlatego objawia im Swoje Serce wraz ze wszystkimi skarbami Bożej Mi-

łości, pełne łask, miłosierdzia i zbawienia: "To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem 

mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach" – powie-

dział. Do objawienia doszło w kaplicy klasztornej. Św. Małgorzata Maria znów widziała 

wtedy Serce Jezusa. Zdawało się Ono spoczywać na tronie z ognia i promieni. Widocz-

na była rana zadaną włócznią na krzyżu. Serce otaczała korona cierniowa, a u góry 

wieńczył Je krzyż. Trzecie widzenie święta miała 2 lipca 1674 r. Modliła się przed ta-

bernakulum, gdy nagle pojawił się Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. Świa-

tło rany Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie od-

płacają za Jego miłość. Sprawia mu to większą udrękę niż wszystkie cierpienia, których 

doznał w trakcie swego ziemskiego życia. "Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, 

o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność" - powiedział Jezus Małgorzacie 

Marii. Zażądał, by przyjmowała Komunię św. tak często, jak tylko może, a zwłaszcza w 

każdy pierwszy piątek miesiąca. Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z 

czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00.  


