
Ogłoszenia Parafialne 1.11.2015r. 

Dzisiejsza niedziela w naszej archidiecezji jest Dniem Muzyki Litur-
gicznej, który rozpoczyna Tydzień Muzyki Liturgicznej.Z tej okazji za-
praszamy NA KONCERT NASZEJ PARAFIALNEJ SCHOLI ŚW. PAWŁA.  
DZISIAJ O GODZINIE 1600. 

Od dziś do następnej niedzieli w kaplicy naszego kos cioła zapraszamy 
na wystawę zatytułowana „Muzyka organowa parafii św. Antoniego       
w Chorzowie”. Jest to także okazja do porozmawiania z naszym orga-
nistą, który tam miedzy mszami dziś będzie dostępny.  
Tydzien  Muzyki zakon czymy w przyszłą niedzielę z ok. s w. Cecylii Mszą 

s w w intencji naszego cho ru SERAF o godz. 900. Serdecznie zapraszamy. 
Siostry Służebniczki organizują dziś tzw. „DRZWI  OTWARTE” do swoje-

go klasztoru. Po każdej Mszy św. można pomodlić się w kaplicy Sióstr oraz 

obejrzeć Salę bł. Edmunda Bojanowskiego, w której dzieci i młodzież będą mo-

gli spędzić każde sobotnie popołudnie od 1400 do 1630.  

Jutro zapraszamy na Krąg Biblijny o godz. 1900. 
W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca - zapraszamy do wspólnego  

odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 1730  w kaplicy naszego 

kościoła. 

W tym tygodniu katecheza dla dzieci przygotowujących się do I ko-
munii św. termin do wyboru: 18 lub 19 listopada o godz. 1800.  

Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu: we wtorek po wie-
czornej Mszy s w. razem z Odnową w Duchu S w.,  w czwartek o godz. 1530 z 
Arcybractwem NSPJ, w piątek o godz. 2000 dla zapracowanych oraz w sobo-
tę od godz. 1700.  

Już dziś zapraszamy na odnowienie naszych parafialnych misji, kto -
re przez yjemy od I niedzieli Adwentu w dniach 29 listopada do 2 grudnia.  
Tegoroczne odwiedziny kolędowe rozpoczniemy od soboty przed II Nie-
dzielą Adwentu tj. od 12 grudnia. Za tydzien  w Głosie św. Antoniego podany 
zostanie plan tegorocznej kolędy. 

Dziękujemy za złoz one dzisiaj ofiary na potrzeby Archidiecezji, po 
Mszach pod cho rem będzie moz liwos c  wsparcia finansowego posługi na 
Ukrainie naszego byłego ks. wikariusza Andrzeja Dendurę.  
W przyszłą niedzielę kolekta będzie zbierana przez kapłano w na pokry-

cie koszto w remonto w naszej s wiątyni. Kon czymy pierwszy etap remontu 
naszych olbrzymich schodo w, Koszt tych koniecznych prac wynosi ok. 200 
tysięcy zł. Dlatego wyraz amy serdeczne Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę, za ofia-
ry składane w kos ciele i za te przekazywane na nasze konto parafialne. 
Przypominamy o moz liwos ci dokonania darowizn, kto re moz na odpisac  od 
podatku.   

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyjne 
Drogi. Jest  Mały Gość. Jest takz e „Głos Św. Antoniego”.  Na nowo rozpoczę-
ty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.
       Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
15.11. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 13,24-32) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXXIII Niedziela Zwykła  

   Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się 

zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na 

niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzące-

go w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swo-

ich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A 

od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź na-

biera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy 

ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, po-

wiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i 

ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie 

nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto Słowo Pańskie. 

Katechizm Kościoła o rzeczach ostatecznych  

   

    675. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, 

która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzy-

szy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod posta-

cią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za 

cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo 

Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia 

samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele.  

 

   677. Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w któ-

rej podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego Zmartwychwsta-

niu. Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła zgodnie 

ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpę-

taniem się zła, które sprawi, że z nieba zstąpi Jego Oblubienica. Triumf Boga 

nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego po ostatnim wstrząsie ko-

smicznym tego świata, który przemija.  



XXXIII NIEDZIELA Zwykła 15 listopada 2015.   

  700 Za † Romana Bartoszka w 1. rocznicę śmierci.  

 900 Za †† Marię i Jana Zehnali.  

1100 W int. Celiny Horak z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia i 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej 

i wstawiennictwo św. Antoniego oraz o potrzebne łaski na dalsze lata. TE DEUM  

1230 O Boże błog. i opiekę MBożej dla całej rodziny Jana i Stanisławy oraz za †† z obu stron.  

1700 Za †† rodziców Mariannę i Michała Knopów, Stanisławę i Leona Deloch oraz za †† 

braci Włodzimierza i Tadeusza Knopów.  

Poniedziałek  - 16 listopada 2015. 

700 Za †† z rodziny Sobczyków, Małgorzatę i Huberta Biniek, Barbarę Kozak, Klarę i Karo-

la Koczorków.  

800 Za †† rodziców: Marcina w rocznicę śmierci i Józefę Tomczaków oraz za †† dziadków 

Zuzannę i Kazimierza Tomczaków.  

1800 Za †† rodziców Emmę i Pawła, bratową Katarzynę oraz †† z rodziny Lux i Księżyk.  

Wtorek 17 listopada 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz o szczęśliwy przebieg 

operacji dla kochanego męża, ojca i dziadka Jana.  

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

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

czyśćcu cierpiące.  

1800 Za †† rodziców Joannę i Teodora Gaszów z okazji kolejnej rocznicy śmierci.  

Środa 18 listopada 2015. 

700 Za † Jerzego Piechockiego od sąsiadów z ul Poniatowskiego 28.  

800 W intencji naszego organisty Bolesława Dullek, o Boże błog., opiekę MB 

i wstawiennictwo świętych, w szczególności św. Antoniego i św. Cecylii z ok. urodzin.  

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

podziękowań; 

- Za † Helenę Szygułę i dusze w czyśćcu cierpiące; - Za †† Piotra Wincierza, Rutę Ka-

sprzyk w 5 rocznicę śmierci, †† z rodziny Kasprzyk, Wincierz, Małgorzatę Trójca, Wa-

leskę Marszoł i  Herberta Rannocha;  

- Za † Tadeusza Bałyka w 30 dzień po śmierci;  - Za † Stanisława Jagusza o radość życia 

wiecznego oraz za wszystkich †† sąsiadów od lokatorów z ul. Gałeczki 13;  - Za †† Ste-

fanię i Edwarda Kopycioków oraz za †† Reginę i Krystiana Honiszów.  

Czwartek 19 listopada 2015. 

700 O zdrowie dla Doroty i o radość życia wiecznego dla męża Jana.  

800 Za † męża Jerzego Jarona na pamiątkę urodzin.  

1700 Za † Klaudię Piecyk.  

Piątek 20 listopada 2015 

700 Za †† Tadeusza Wrana, Katarzynę Fójcik oraz za †† z rodziny.  

800 Za †† Urszulę Bujoczek w 4. rocz. śmierci, ojca Jerzego Cylla, †† z obu stron i dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

1800 Za †† Rozalię i Rafała Krawczyków, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz za †† z rodzin 

Rajwa i Smolarczyk.  

Sobota 21 listopada 2015. 

700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 2.rocznicy urodzin 

Maćka Kurzeja.  

800 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem NMP z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 

Boże na dalsze lata, o łaskę wiary, dary Ducha Świętego i opiekę św. Franciszka dla sole-

nizantek Katarzyny Kucharskiej, Cecylii Karel i Wandy Dulat.  

1800 Za †† rodziców Irenę i Feliksa Przedlackich i babcię Marię Boczarską.  

XXXIV NIEDZIELA Zwykła 22 listopada 2015.  

700 Za Parafian.  

900 W intencji chóru „SERAF” z okazji 80. rocznicy istnienia i święta patronalnego św. Ce-

cylii.  

1100 Za † męża Henryka jako pamiątka urodzin.  

1230 W intencji naszego organisty Bolesława Dullek, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i wstawiennictwo świętych, w szczególności św. Antoniego i św. Cecylii oraz za 

†† organistów naszej parafii: Alojzego Godzieka, Tadeusza Klonowskiego, Pawła Mor-

gałę, Tadeusza Tomysa i Klaudiusza Króliczka.  

1700 Za †† rodziców Łucję i Karola Kucia w kolejną rocznicę śmierci.  

 
18 listopada - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
 

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwar-

te z jedenaściorga dzieci Jana i Marii. Naukę w szkole wiejskiej Karolina rozpoczęła w 

1906 r. Nauka trwała sześć lat. Po jej ukończeniu Karolina uczęszczała do tzw. klasy 

uzupełniającej, gdzie lekcje odbywały się trzy razy w tygodniu.  

Od najmłodszych lat ukochała modlitwę. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki 

różańcem – modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była po-

słuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. 

Karolina pomagała swojemu wujowi Franciszkowi w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, 

do której przychodziło wiele osób. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pie-

śni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów. Karolina była bardzo 

wrażliwa na cierpienia drugich, zwłaszcza chorych, którym starała się pomóc na miarę 

swych możliwości. Swą życzliwością i dobrocią wprowadzała w otoczenie dużo opty-

mizmu i radości.  

W czasie I wojny światowej, 18 listopada 1914 r., do domu Kózków wpadł żołnierz 

armii rosyjskiej. Karolina próbowała wymknąć się z domu, ale żołnierz zastąpił jej dro-

gę chwycił ją za rękę i kazał jej i ojcu ubierać się w drogę, niby do komendanta. Po wyj-

ściu z domu, żołnierz nakazał marsz w kierunku lasu. Wkrótce napastnik przyłożył ojcu 

lufę karabinu do głowy i nakazał powrót do domu. Karolina zaś została sama z uzbrojo-

nym bandytą, który przemocą prowadził ją w głąb lasu. W pewnym momencie dziew-

czyna wyrwała się i zaczęła uciekać. Rozwścieczony żołnierz dogonił Karolinę i zadał 

jej kilka uderzeń szablą. W skutek uderzeń Karolina poniosła śmierć w obronie swej 

niewinności. Doznane rany świadczą o wielkości jej cierpienia, o tym, że bohaterska 

dziewczyna wolała raczej ponieść śmierć niż w jakikolwiek sposób uchybić umiłowanej 

cnocie czystości.  


