
Ogłoszenia Parafialne 12.11.2017r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630. 
Dziś o godz. 1500 w domu katechetycznym spotkanie Franciszkan skiego Zako-

nu Ś wieckich.  Jutro o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.  
Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii s w. 

We wtorek po Mszy  św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do wspo lnej modli-
twy w intencji chorych, a po niej na spotkanie członko w Akcji Katolickiej.  Jest jesz-
cze dosłownie kilka wolnych miejsc na organizowany przez naszą parafię wyjazd 
do Teatru w Cieszynie na przedstawienia adwentowe „Gos c  Oczekiwany” 16 listopa-
da na godz. 1700. Koszt biletu i przejazdu 40 zł, wyjazd w czwartek o godz. 1500 
sprzed kos cioła.  

Przypominamy również o naszej parafialnej pielgrzymce do Fatimy i San-
tiago De Compostela. Dziewięciodniowa, samolotowo-autokarowa przełom czerw-
ca i lipca 2018 roku. Śzczego ły w kancelarii parafialnej i na naszej stronie interneto-
wej.  Tegorocznych pielgrzymów do Ziemi Świętej zapraszamy na spotkanie 
popielgrzymkowe w niedzielę 26 listopada o godz. Śpotkanie odbędzie się w 
krypcie, swoja obecnos c  potwierdził nasz przewodnik abuna Andrzej werbista. Mile 
widziane są dary stołu.   

Tradycyjnie pod koniec roku kalendarzowego jest jeszcze sporo wolnych 
intencji. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wolnymi terminami i za-
mawiania intencji. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z 
kancelarią parafialną. Wolne intencje są podane w Głosie św. Antoniego i na 
naszej stronie internetowej. 

Przyszła niedziela w naszej archidiecezji jest Dniem Muzyki Liturgicznej. Z 
tej okazji oraz z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Cecylii, Msza św. o 
godz. 900 zostanie odprawiona w intencji parafialnych muzyków kościelnych, 
kantorów, chórzystów, solistów i organistów. Zapraszam serdecznie do wspól-
nej modlitwy o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz wstaw. świę-
tych, szczególnie św. Antoniego i św. Cecylii dl nich. 

Wizyty duszpasterskie (kolęda) w naszej parafii w tym roku rozpoczną się od 
soboty 2 grudnia. Kolędę rozpoczynamy w soboty i w niedzielę od godz. 1430 . Plan 
kolędy wywieszony jest w gablotce, dołączony został do  „Głosu Św Antoniego”, 
a takz e jest dostępny na parafialnej stronie internetowej. 

Poradnia Lekarza Rodzinnego i Pediatry przy ul. Ryszki z okazji Ś wiatowego 
Dnia Cukrzycy zaprasza we wtorek na badania poziomu cukru i porady dietetyczne 
od godziny 900 do 1800. 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na archidiecezję. Przed kos ciołem prze-
prowadzana jest dzisiaj w całej diecezji zbio rka na rzecz Pomocy Kos ciołowi w Po-
trzebie. Za tydzien  kolekta na potrzeby naszej parafii na zakup oleju opałowego i 
biez ące rachunki parafii. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

W piątek o 20.00 zapraszamy na adorację w ciszy i kro tkie wprowadzenie do nie-
dzielnej Ewangelii. 

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 
12.11. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 25,1-13) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXXII Niedziela Zwykła   

   Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swo-

je lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, 

a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 

Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się 

pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozle-

gło się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały 

wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztrop-

nych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roz-

tropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i 

kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, 

weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozo-

stałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Za-

prawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani 

godziny.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   Panny głupie sądzą, że zdążą w ostatniej godzinie zakupić oliwy od swoich 

towarzyszek. Tymczasem Oblubieniec mówi "nie". Niektórzy sądzą, że inni 

(krewni, księża, zakonnice) wyproszą im niebo, albo sami zdążą w ostatniej 

chwili (na starość). Tymczasem do nieba nie idzie się "na doczepkę". Nikt nie 

może przeżyć życia za innych. Istnieją decyzje, które można podjąć tylko oso-

biście. Spotkanie z Panem powinno być przygotowane wcześniej. "Cwaniactwo 

na nic się zda" (B. Maggioni).  

   Przyjście Oblubieńca jest zaskakujące (o północy). To On jest Panem swojej 

godziny, nie my. Jego kalendarz niekoniecznie musi pokrywać się z naszym. 

Jednak wcześniej puka i czeka: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy 

mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 

mną"(Ap 3, 20). Mądrość polega na wyostrzeniu słuchu i nie zwlekaniu z odpo-

wiedzią, aż będzie za późno.  

   Do jakiej kategorii panien mogę się zaliczyć? Na czym polega moja mądrość 

a na czym głupota? Czy nie żyję w letargu duchowym? Jak często zaglądam w 

głąb swojej duszy?  



XXXII Niedziela Zwykła -  12 listopada 2017. 

700 Za parafian.  

900 
O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów parafialnych pielgrzymek w mijającym roku 

kalendarzowym.  

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 
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z po-

dziękowaniem za szczęśliwe 45 lat pożycia małżeńskiego Józefy i Józefa Wilków z proś-

bą o błog. dla całej rodziny.                                                                TEDEUM.  

Poniedziałek 13 listopada 2017. 

700 Za †† rodziców Marię i Adama Rychter, i  ich rodziców oraz za † męża Wiesława Zepa, 

jego rodziców i ks. Józefa Kempińskiego.  

800 Za †† Annę i Wiktora Żarów , syna Józefa.  

1800 Za †† Łucję i Ryszarda Leksów.  

Wtorek  14 listopada 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców  

800  

1800 1. Za †† rodziców Irenę i Feliksa Przedlackich, za † babcię Marię. 

2. Za †† rodziców Gertrudę i Ryszarda Królów, pokrewieństwo z obu stron, siostrę Irenę 

Franki, ks. Stanisława Chwilę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa 15 listopada 2017.  

700  

800 Z okazji urodzin Celiny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę MB na dalsze lata życia i łaskę zdrowia.  

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

dziękowań; - Za †† z rodziny Szlenzok, Najman, Sprawka i Cyganek, za dusze w czyść-

cu cierpiące; 

- Za † Janinę Hetmańczyk w 30 dni po śmierci; 

- Za † Irenę Żerdzińską w 30 dni po śmierci.  

Czwartek 16 listopada 2017. 

700 Za †  męża Augustyna Ratajczaka i dusze w czyśćcu cierpiące.  

800  

1700 1. Za †† Emmę, Katarzynę w rocznicę śm., ich mężów Pawła i Jana oraz syna Gintera. 

2. Za † Ireneusza Bila oraz wszystkich lokatorów z ul. Astrów 12.  

Piątek 17 listopada 2017. 

700  

800 Za †† rodziców Martę i Alojzego Wieczorków w kolejną rocznicę śmierci, żonę Urszulę, 

brata Jerzego, †† z rodzin Wieczorek, Kubica i Ochman oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 1. Za †† rodziców Marcina w rocznicę śmierci i Józefę Tomczaków oraz za †† z rodziny 

Tomczaków. 

2. Za † męża Jerzego Jaronia na pamiątkę urodzin.  

   W kancelarii parafialnej można zamawiać msze święte na przyszły rok kalendarzowy. 

Jest jeszcze trochę wolnych intencji także w bieżącym roku kalendarzowym, zaintereso-

wanych serdecznie zapraszamy do kancelarii parafialnej. Wolne intencje:  

  Sobota 18 listopada 2017. 
700 Za †† Józefę i Jana Nurko.  

800 Do miłosierdzia Bożego za wstaw. św. siostry Faustyny za †† Zofię i Józefa Wików, 

Zofię i Kazimierza, Włodzimierza, Tadeusza i Emila Piotrowskich oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

1800 W int. Ireneusza Dronia z ok. 50  urodzin i jego żony Iwony z ok. 40  urodzin. TEDEUM  

 XXXIII Niedziela Zwykła  19 listopada 2017. 

700 Za parafian.  

900 1. W intencji parafialnych muzyków kościelnych, kantorów, chórzystów, solistów i orga-

nistów z okazji archidiecezjalnego dnia muzyki liturgicznej oraz zbliżającego się wspo-

mnienia św. Cecylii, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz wstaw. świę-

tych, szczególnie św. Antoniego i św. Cecylii. 

2. W intencji naszego organisty Bolesława Dulleka z okazji urodzin, o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Boskiej i wstawiennictwo świętych, w szczególności św. Anto-

niego i św. Cecylii.  

1100 Z okazji 50 r. ślubu Stanisława i Anny Madejów z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie na dalsze lata życia.      TEDEUM.  

1230 Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę , Franciszka i Józefa Jurczyk, Marię i 

Krzysztofa Szewerów, Dariusza i Antoniego  Kudełków, Czesława Stanka, Genowefę i 

Piotra Wyderków, Ludwikę Kozaczka, Marię Starsiak.  

1700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w 40. rocznicę 

ślubu Ewy i Józefa Grzebieniak.  

       LISTOPAD  
DZIEŃ               GODZ. 
14 wtorek   8.00 

15 środa   7.00 

16 czwartek    8.00 

17 piątek   7.00 

20 poniedziałek  8.00 

23 czwartek   7.00 i 8.00 

24 piątek   7.00 

25 sobota   7.00 

27 poniedziałek  7.00 i 8.00 

28 wtorek   8.00 

      GRUDZIEŃ 

DZIEŃ               GODZ. 
07 czwartek   8.00 

09 sobota   7.00 

10 niedziela   7.00 

14 czwartek   7.00 

18 poniedziałek  7.00 i 18.00 

21 czwartek    7.00 

22 piątek   7.00 i 8.00 

23 sobota   18.00 

24 niedziela   7.00 i 12.30 

25 poniedziałek  7.00 

27 środa   7.00 

29 piątek   7.00 i 8.00 

31 Niedziela   7.00, 9.00 i 11.00 


