
Ogłoszenia Parafialne 13.11.2016r. 

Gościmy dziś franciszkanina, ojca Maksymiliana, asystenta regionu kato-

wickiego do spraw Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Dziękujemy za wy-

głoszone Słowo Boże, członków i kandydatów zapraszamy dziś i w każdą II nie-

dzielę miesiąca na spotkania o godz. 1500.  

Dzisiejsza niedziela w naszej archidiecezji jest Dniem Muzyki Liturgicznej. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w naszej wspólnocie parafialnej troszczą się        

o muzykę i śpiew, liturgiczny – panu organiście, chórowi, scholii, Bożym Nut-

kom i wszystkim parafianom, którzy włączają się swoim śpiewem w liturgię. 

Wczoraj wprowadziliśmy do naszej świątyni relikwie św. Cecylii – dziękuję pa-

nu organiście Bolesławowi Dullkowi za jego zaangażowanie w tej materii. Dziś 

po Mszy św. wszyscy chętni mogą ucałować relikwie świętej Cecylii. Za tydzień 

nasz chór parafialny Seraf podczas Mszy św. o godz. 900 będzie dziękował za 

otrzymane łaski.  

Dziś również miliony chrześcijan różnych denominacji z całego świata jedno-

czą się w modlitwie i stawać w obronie swoich prześladowanych braci i sióstr 

przed tronem Bożym. W tym roku skupimy się na sytuacji chrześcijan w Indiach 

i Sudanie. Zapraszamy dziś do wspólnej modlitwy za prześladowanych chrześci-

jan o godz. 1615.  

We wtorek po Mszy  św.  wieczornej Odnowa w Duchu Św. zaprasza do 

wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.   

W piątek 18 listopada rozpoczynają się wizyty duszpasterskie (kolęda) 

w naszej parafii. Kolędę rozpoczynamy w piątki o godz. 1630, w soboty i w nie-

dzielę od godz. 1430 . Plan kolędy wywieszony jest w gablotce, dołączony został 

do  „Głosu Św Antoniego”, a także jest dostępny na parafialnej stronie interneto-

wej.  

W naszej wspólnocie parafialnej pojawiła się idea warsztatów artystycznych 

dla dzieci. Zapraszamy dzieci na warsztaty dla dzieci, podczas których będą wła-

snoręcznie tworzyć kalendarze adwentowe. Warsztaty odbędą się w sobotę 19 

listopada 2016 o godzinie 1400, w salkach domu katechetycznego przy naszej 

parafii. Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii lub zakrystii i na naszą stro-

nę internetową.  Siostry Służebniczki zapraszają na miesięczne spotkanie eme-

rytów i seniorów we wtorek o 1300 w klasztorze sióstr, a w sobotę od 1400 do 1630 

na spotkanie dzieci i młodzieży.  Serdecznie zapraszamy na wspólny, darmowy 

wyjazd do Izby Błogosławionego  Ks. Józefa Czempiela do Batorego w czwar-

tek 24 listopada o godz. 1800. Zapisy w kancelarii i zakrystii.   

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby naszej parafii. Przed ko-

ściołem przeprowadzana będzie w całej diecezji zbiórka na rzecz Pomocy Ko-

ściołowi w Potrzebie. Za tydzień kolekta na archidiecezję. Bóg-Zapłać za każdą 

ofiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyjne Dro-

gi. Jest nowy numer Małego Gościa. Jest „Głos Św. Antoniego”.    

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogo-

sławieństwa.                                                     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
13.11. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 21,5-19) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXXIII Niedziela Zwykła  

   Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami 

i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 

kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy 

to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: 

Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim 

imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.    

I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi 

się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród 

przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi,    

a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wy-

dadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was 

będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania 

świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja 

bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców 

nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet ro-

dzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z 

powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z gło-

wy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.  Oto Słowo 

Pańskie. 

   Komentarz do Ewangelii 
   Wielu z nas szuka sensu życia. Często jednocześnie łudzimy się, że wszystko 

zrobi za nas Bóg. Tymczasem to jest nasze zadanie, aby odkrywając własne 

powołanie, poświęcić się realizacji planu, który przygotował dla nas Bóg. Nie 

jest to łatwe, bo jest dziś wielu przeciwników Boga. Chcą oni żyć tak, jakby Go 

nie było i zagłuszają Jego głos w swoim sumieniu. Wmawiają przy okazji in-

nym, że On nami się nie zajmuje i Go przecież nie ma…  

   Jezus uczy nas, że nasze życie zależy od Tego, który nas stworzył. Nie wszy-

scy to pojmują. Dlatego trzeba nam, aby swoją postawą otwartości, dobroci       

i  życzliwości otwierać się na tych, którzy nie tylko, że nie wierzą w działanie 

Boga, ale działają przemocą w sposób jawny przeciw Niemu. Dlatego często są 

prześladowania i ciężko pogodzić się, że Bóg oczekuje od nas tak wielkiego 

poświęcenia. Tym bardziej potrzeba modlitwy, aby zmienić serca z kamienia, 

oczy ze ślepoty, uszy z niechęci słuchania tego, czego chce od nas Bóg…  
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700 

Za Do Opatrzności Bożej w intencji Maciusia Kurzeję z okazji 3. rocznicy uro-

dzin, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Święte-

go, zdrowie i opiekę Aniołów Stróżów na dalsze lata życia.  

900 

Za muzyków kościelnych naszej Parafii – organistę Bolesława Dullka i jego za-

stępców, chórzystów, scholistów oraz za †† organistów Alojzego Godzieka, 

Pawła Morgałę, Tadeusza Klonowskiego, Tadeusza Tomysa i Klaudiusza Kró-

liczka.  

1100 Za † Katarzynę Mikołajczyk w 1. rocznicę śmierci.  

1230 
Za †† Mariannę, Pawła, Piotra Woszczków oraz Eleonorę, Kazimierza, Stefana 

Chmiestów.  

1700 W intencji chorzowskiego Hospicjum za dobrodziejów i pacjentów.  

Poniedziałek 14 listopada 2016. 

700 O dar kanonizacji Założyciela Sióstr Służebniczek bł. Edmunda Bojanowskiego.  

800 Za † Marię Kowalską - od lokatorów z ul. Kopernika 8.  

1800 Za †† męża Józefa Mandzika, rodziców i dziadków z obu stron, ciocię Francisz-

kę, Wandę i Klarę Matysek oraz Krystynę i Jerzego Trefońskich.  

Wtorek  15 Listopada 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz w intencji Celi-

ny Horak z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Niepokalanej.  

800 Za † męża Gerarda Czarneckiego w 20. rocznicę śmierci.  

1800 1. Za † męża Jerzego Jarona na pamiątkę 70. rocznicy urodzin. 

2. Za †† Emmę i Pawła Lux, ich syna Gintera oraz Katarzynę.  

Środa 16 listopada 2016.  

700 Za †† członków Legionu Maryi i kierowników duchowych.  

800 Za Parafian.  

1800 Msza św. Zbiorowa: 

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

- O uwolnienie i błogosławieństwo dla dzieci, z podziękowaniem za otrzymane 

łaski;  - O łaskę zdrowia i cierpliwość w chorobie dla Małgorzaty Burek; 

- Za †† siostry Pelagię Breguła i Konradę Jarek.  

Czwartek 17 listopada 2016. 

700 Za †† rodziców Marcina w rocznicę śmierci i Józefę Tomczaków oraz za †† z 

rodziny.  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji Bożeny Wiejaczki z okazji 70. rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog, zdrowie i 

opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM.  

1700 1. Za †† rodziców Martę i Alojzego Wieczorków w rocznicę śmierci, żonę Ur-

szulę, brata Jerzego oraz za †† z rodzin: Wieczorek, Kubica, Ochman i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

2. Za † Monikę Głowacką od lokatorów z ul. Przy Gazowni 4b.  

Modlitwa 
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Stając 

przed Tobą obecnym wśród nas pragniemy przygotować się do uroczystości przyjęcia 

Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majesta-

tem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę 

i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaska-

wy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam wszystkie nasze niewierności i w roku Jubi-

leuszu 1050-lecia Chrztu Polski przyjął hołd dziękczynienia, który Ci składamy. Panuj 

w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach pracy i wy-

poczynku, bo Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Króluj nam, 

Chryste! Zawsze i wszędzie. Amen. 

Piątek 18 listopada 2016. 

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii z okazji urodzin o Boże błog., zdrowie, 

opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.  

800 Do Opatrzności Bożej w intencji Anny i Stanisława Madejów z okazji 49. rocz-

nicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

1800 1. Z okazji urodzin w intencji naszego organisty Bolesława Dullka o Boże błog., 

opiekę MB i wstawiennictwo świętych, szczególnie św. Antoniego i św. Cecylii. 

2. Za † Urszulę Bujoczek w 5. rocznicę śmierci.  

Sobota 19 listopada 2016. 

700  

800 Do Opatrzności Bożej, za wstaw. Matki Boskiej w intencji solenizantek: Kata-

rzyny Kucharskiej, Cecylii Karel i Wandy Dulat z prośbą o zdrowie, Boże błog. 

na dalsze lata, łaskę wiary, dary Ducha Św. i opiekę św. Franciszka.  

1800 Za †† rodziców Olgę i Stefana Giecko, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.  
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700 Za Parafian.  

900 Z okazji święta Patronalnego św. Cecylii za Chór Parafialny.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny Ruth z okazji 70. urodzin oraz wnuka 

Denisa Knapika z okazji 9. urodzin z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o 

Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.          TE DEUM.  

1230 1. W int. Katarzyny Kucharskiej z ok. 70. r. urodzin z prośbą o Boże błog., zdro-

wie, potrzebne łaski, opiekę MB, św. Antoniego i św. Rity.     TE DEUM. 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Kowalik z okazji 70. rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za dar życia i odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie 

i opiekę M.B. Nieustającej Pomocy na dalsze lata.                   TE DEUM.  
1700 Za †† rodziców Łucję i Karola Kuciów w kolejną rocznicę śmierci.  

Uznanie Panowania Jezusa Chrystusa Króla 

i poddanie się Jego Prawu 


