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Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, w 

niedziele 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 za-
pracowanych i zagonionych”.  

W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
Zapraszamy na koncert chórów w ramach Chorzowskiej Jesieni Chó-

ralnej,  któ ry będzie miał miejsce w naszej s wiątyni jutró wieczórem. Zapra-
szamy juz  na Mszę s w. ó gódz. 1800, a pótem na kóncert 4 chó ró w. 

W piątek 20 października swoje urodziny obchodzi ks. senior Ma-
rian Jaromin, zapraszamy do wspólnego dziękczynienia podczas Mszy 
św. o godz. 800. 

W sobotę o godz. 1930 zapraszamy na wieczó r s w. Jana Pawła II. 
Czcicieli św. Rity zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o 

godz. 1700. Po Mszy nabożeństwo z ucałowaniem relikwii św. Rity. Nie 
będzie nabożeństwa różańcowego przed mszą wieczorną.  

Zapraszamy na organizowany przez naszą parafię wyjazd do Teatru 
w Cieszynie na przedstawienia adwentówe i bóz ónaródzeniówe. „Gość 
Oczekiwany” 16 listópada gódz. 1700 i „Jasełka” 15 stycznia. Kószt biletu i 
przejazdu 40 zł, za kaz dy wyjazd. Zapisy w kancelarii parafialnej. 

Przypominamy również o naszej parafialnej pielgrzymce do Fatimy i 
Santiago De Compostela. Dziewięciódniówa, samólótówó-autókarówa ód 
27 czerwca dó 5 lipca 2017 róku. Szczegó ły w kancelarii parafialnej i na na-
szej strónie internetówej. 

Dziś odbywa się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzo-
nych dzieci. Zbió rkę prówadzi Fundacja Z ycie i Ródzina. Pódpisac  się móz e 
kaz dy, któ ukón czył 18 rók z ycia. Niezbędne jest pódanie numeru PESEL. 
Gdyby któs  dzis  nie pamiętał i nie maiła gó przy sóbie taki pódpis będzie 
mó gł złóz yc  jeszcze w tygódniu w zakrystii.  

Dziękujemy za złożone dzis  ófiary na pótrzeby naszej parafii. Za tydzien  
kólekta przeznaczóna na misje. Bó g zapłac  za kaz dą ófiarę. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nówy 
numer Małego Gościa, są Misyjne Drogi, óraz nasz biuletyn infórmacyjny Głos 
Św. Antoniego.  

Wszystkim na nówó rózpóczęty tydzien  niech nam wszystkim Bó g udzie-
la swegó błógósławien stwa.       
   

                                                                                              Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
15.10. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 22,1-14) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVIII Niedziela Zwykła   

   Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo 

niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 

Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 

przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: 

Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest 

gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje 

pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy 

[ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wy-

tracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta 

wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na roz-

stajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli 

na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala 

zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i 

zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyja-

cielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy 

król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciem-

ności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz 

mało wybranych.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii  
    

   Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do czujności i działania. Nie można czuć 

się pewnym zbawienia, nic nie robiąc. Nie wystarczy tylko przyjąć zaproszenie 

na ucztę, pozostając w "starym stroju", czyli nie zmieniając dotychczasowego 

sposobu myślenia i życia, opartego na tradycji, przyzwyczajeniach, rutynie. Za-

proszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości. Ale wy-

maga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do "zmiany szaty", czyli 

do zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi, "przyobleczenia się w Jezusa 

Chrystusa"(por. Rz 13, 13n). W przeciwnym wypadku pozostaniemy 

"powołani", ale nie "wybrani".         

   Co czynię, aby ludzie stojący daleko od Boga (zwłaszcza moi bliscy) znaleźli 

do niego dostęp? Czy cieszę się z nawrócenia grzeszników? Czy jest we mnie 

duch tolerancji i szacunku wobec inaczej myślących, zwłaszcza wobec wy-

znawców innych religii? Co jest moim "starym strojem", który wymaga zmia-

ny? Jak wyobrażam sobie "Wielką Ucztę" w życiu przyszłym?  



XXVIII Niedziela Zwykła - 15 października 2017. 

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

dalsze błog. Boże, opiekę Matki Bożej 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 błogosławieństwo 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  

Poniedziałek 16 października 2017. 

700 W intencji Jadwigi i Edmunda w rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

800 Za †† męża Janusza, córkę Joannę, †† rodziców Małgorzatę i Romana, szwagra Ireneu-

sza.  

1800 Za † Antoniego Smolorza - od rodziny Sitków.  

Wtorek  17 października 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Marcina Szubę na 

pamiątkę urodzin.  

800 Za † † rodziców Anielę i Pawła, za † † z rodzin Pipów i Rzyczków.  

1800 1. Za † Stanisława Cepę na pamiątkę urodzin. 

2. Za + Pawła i Martę Forytów.  

Środa 18 października 2017.  

700 Za Parafian.  

800 Za † mamę Malwinę Iwaszko w rocznicę śmierci, ojca Alfonsa, teściową Paulinę, męża 

Edmunda, zięcia Marka, krewnych z obu stron.  

1800 Msza św. Zbiorowa:  

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

- W intencji Małgorzaty i Maurycego z okazji kolejnej rocznicy ślubu z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla małżonków i całej rodziny; 

- Za † Piotra Seremaka w 5 rocznicę śmierci.  

Czwartek 19 października 2017. 

700  

800 Za † Lucjana Dendrę - od lokatorów z ul. Dąbrowskiego 31, 33, 35.  

1700 Za † Antoniego Smolorza - od rodziny Pniaków i Kurowskich z Lanckorony.  

Piątek 20 października 2017. 

700 Za †† rodziców Schön.  

800 W intencji ks. proboszcza seniora Mariana Jaromina z okazji urodzin.  

1800 1. Za † Jadwigę Fus w rocznicę śmierci. 

2. Za †† rodziców Ignacego i Mariannę Sitek, bratowe Jolę i Mariannę, siostrzeńca Grze-

gorza i Michała, za † Zdzisława Gońdę i † Grażynę Skrzypecką.  

   Święty Jan Paweł II o objawieniu w Fatimie 

   „Orędzie fatimskie, które Maryja przekazywała światu za pośrednictwem trojga ubo-

gich dzieci, składa się z wezwania do nawrócenia, do modlitwy, szczególnie różańco-

wej, oraz do zadość czynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi. Orędzie to wyrasta 

z Ewangelii, ze słów Chrystusa wypowiedzianych zaraz na początku działalności pu-

blicznej Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15). Ma ono na celu przemianę 

wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdoby-

waniu świętości. Orędzie to zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia 

naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogrom-

nym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji 

Jego istnienia. Orędzie fatimskie tchnie miłością Serca Matki, które jest zawsze otwarte 

dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko 

schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem (por. Łk 15,11-32).  

   Niepokalane Serce Maryi, (…) zostało otwarte dla nas na Kalwarii słowami umierają-

cego Jezusa Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia Oto Matka twoja I od 

tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 26-27). Pod krzyżem Maryja stała się Matką 

wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła w swoją macierzyńską opiekę 

Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd największą troską Jej Niepokalanego Serca 

jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. Darzycie szczególną czcią Niepokalane Serce 

Maryi Panny, prowadzicie Krucjatę Różańca Rodzinnego, obejmujecie modlitwą ważne 

sprawy Kościoła, Papieża, świata, Ojczyzny, dusze w czyśćcu oraz ludzi, którzy odeszli 

od miłości Boga, zrywając z Nim przymierze zawarte na chrzcie świętym. Módlcie się 

wytrwale o łaskę nawrócenia dla nich. Zwracajcie się z ufnością do Maryi - Ucieczki 

grzeszników, aby ich broniła od zatwardziałości w grzechu i przed niewolą szatana. Pro-

ście z wiarą, aby ludzie poznali i uznali jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, które-

go On posłał, Jezusa Chrystusa (J 17,3). W tej modlitwie wyraża się wasza miłość do 

ludzi pragnąca największego dobra dla każdego z nich”.  

Sobota - 21 października 2017. 

700 Za †† Dorotę, Krystynę, Zdzisława, Rozalię i Henryka, za †† z ich rodzin i dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

800 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. siostry Faustyny za †† Zofię i Józefa 

Wilków, Zofię, Kazimierza, Włodzimierza i Emila Piotrowskich oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

1800 Za † mamę Martę Horak w rocznicę śmierci oraz † ojca Teodora, rodzeństwo i dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

XXVIII Niedziela Zwykła - 22 października 2017. 

700 Za † mamę Janinę w 47 rocznicę śmierci, za † ojca Jana na pamiątkę urodzin.  

900 Za † męża Lucjana Dendrę w 30 dni po śmierci.  

1100 Za † Romana, rodziców z obu stron, siostrę Dorotę z mężem, chrzestnych i wszystkich 

członków rodziny.  

1230 Z okazji 70 urodzin Teresy Błaszczak z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP oraz zdrowie dla solenizantki i całej ro-

dziny.                                                                                    TE DEUM.  

1700 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.  


