
Ogłoszenia Parafialne 16.10.2016r. 

 
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 zapracowanych i zagonio-
nych”.  

W tym tygodniu w czwartek swoje urodziny obchodzi były nasz Pro-
boszcz ks. Marian Jaromin. Msza s w. w intencji solenizanta zostanie odpra-
wiona w czwartek o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy. 

Jutro o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
We wtorek nasza parafia organizuje darmowy wyjazd autokarem do 

Muzeum Organo w S ląskich w Katowicach. Naszym przewodnikiem po Mu-
zeum będzie prof. Julian Gembalski. Serdecznie zapraszamy. Wyjazd o godz. 
1630 sprzed kos cioła. Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii lub zakry-
stii. Jest jeszcze dosłownie tylko kilka wolnych miejsc. 

Siostry Służebniczki zapraszają emeryto w i senioro w na miesięczne 
spotkanie we wtorek na godz. 1300, a w sobotę zapraszają na spotkanie dla 
dzieci i młodziez y od 1400 do 1630. 

Rodziców zainteresowanych korepetycjami dla swoich dzieci prosi-
my o zgłaszanie się w zakrystii lub w kancelarii. 

Sobota to 22 dzień października, serdecznie zapraszamy czcicieli św. 
Rity na Mszę św wieczorną o godz. 1800 oraz na nabożeństwo z ucało-
waniem relikwii św. Rity. Prośby i podziękowania do św. Rity tymcza-
sowo proszę wrzucać tam gdzie prośby do MB Nieustającej pomocy, 
można złożyć w zakrystii, kancelarii, lub przesłać drogą mailową. Zo-
staną one odczytane podczas środowego nabożeństwa. 

Przypominamy o naszej parafialnej pielgrzymce do Ziemi Świętej     
w kwietniu przyszłego roku. Szczego ły w kancelarii i na naszej stronie inter-
netowej. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby naszej parafii. Za tydzien  
kolekta przeznaczona będzie na misje s więte.  

Przed kos ciołem będzie moz na wesprzec  chorzowskie hospicjum, zbio rkę 
przeprowadzą wolontariusze. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest jeszcze 
Mały Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Anto-
niego.  

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udzie-
la swego błogosławien stwa.         

                                                                                              Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
16.10. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 18,1-8) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIX Niedziela Zwykła  

    Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni 

modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i 

nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła 

do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas 

nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi 

się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w 

obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: 

Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w 

obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 

zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 

jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto Słowo 

Pańskie. 

Modlitwa nieustanna 
   

 "Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem" - oto pier-

wotne wezwanie modlitwy Jezusowej, zwanej inaczej modlitwą serca albo nieu-

stanną modlitwą. Modlitwa ta korzeniami sięga Pisma Świętego. Niewidomy 

żebrak, Bartymeusz, u bram Jerycha woła do Jezusa: "Jezusie, synu Dawida, 

ulituj się nade mną". Takie jest polecenie Jezusa: "Powiedział im też przypo-

wieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać" (Łk 18, 1), powtórzo-

ne przez św. Pawła: "Nieustannie się módlcie" (1 Tes 5, 17).  

   Modlitwa Jezusowa powstała w pierwszych wiekach chrześcijaństwa - wśród 

mnichów na pustyni egipskiej w IV wieku. Ich duchowość - opuszczenie 

wszystkiego ze względu na Boga - nakazywała iść na pustynię, by całe swoje 

istnienie poświęcić na modlitwę i pogłębienie więzi z Bogiem. Pierwsi pustelni-

cy egipscy głosili, że wielbienie Stwórcy powinno odbywać się przez cały czas, 

a św. Jan Kasjan mówił, że: "Bardzo mało modli się ten, kto zwykł modlić się 

tylko wówczas, gdy klęczy". Inne powiedzenie znane z tamtych czasów to: 

"Jeżeli mnich modli się tylko wtedy, gdy staje do modlitwy, to nigdy się nie 

modli". Modlitwa nieustanna przybierała formę rozważania lub recytacji z pa-

mięci i najczęściej szeptem tekstów Pisma Świętego, wersetów z psalmu, z 

Ewangelii lub innego biblijnego tekstu, który zawierał skondensowaną w kilku 

słowach prośbę o pomoc czy miłosierdzie albo też wyrażał uwielbienie Boga. 

Pozwalało to uniknąć rozproszeń, skupić myśli na Bogu i utrzymywać nieustan-

ną pamięć o Nim. W ten sposób łączono pracę wciąż trwającą modlitwą.  



XXIX Niedziela Zwykła 16 października 2016. 

700 Za † Jadwigę Mućkę jako pamiątka imienin.  

900 
Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.  

1100 
Do Opatrzności Bożej w int. syna z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Św., zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

1230 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Marty i Roberta Maczułów z okazji 1. rocznicy ślu-

bu, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i 

św. Antoniego. 

2. Z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę MB Nieustającej Pomocy z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Jadwigi 

i Edmunda Majów.                                                                        TE DEUM  

1700 Za † męża Edmunda Olszewskiego w 4. rocznicę śmierci.  

Poniedziałek 17 października 2016. 

700 Za † Agnieszkę Korzechwę - od lokatorów z ul. Bogedaina 24 i 24a.  

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

1800 Za † męża Stanisława Cepa jako pamiątka urodzin.  

Wtorek  18 października 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za †† Tadeusza, rodziców 

Stanisława i Zofię oraz brata Stanisława Mierzwę.  

800 Za †† mamę Malwinę Iwaszko, ojca Alfonsa oraz za †† z rodzin Knapik, Narejko i Ku-

bat.  

1800 1. Za †† Jadwigę i Augustyna Fusów. 

2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Ewy i Mariusza z okazji 

20. rocznicy ślubu.  

Środa 19 października 2016.  

700 Za † Stanisławę Sokal w kolejną rocznicę śmierci..  

800 Za †† lokatorów z ul. Bogedaina 24 i 24a - od mieszkańców.  

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

dziękowań;  

- Do Opatrzności Bożej w intencji Sławomira Jankowskiego z okazji 70. rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej                                               TE DEUM; 

- O Boże błog., zdrowie, dary Ducha Świętego  dla Marcina Jankowskiego z okazji ko-

lejnej rocznicy urodzin; 

- Za †† z rodziny Łukasik oraz krewnych, powinowatych i dusze w czyśćcu cierpiące; 

- Za † Henryka Staronia w 30. dzień po śmierci;  

- Za † żonę Barbarę Woźniak – Staroń w 3. rocznicę śmierci.  

Czwartek 20 października 2016. 

700 Za †† Krystiana Greinera w 1. rocznicę śmierci i jego żonę Cecylię.  

800 Za †† Jana Białasa, rodziców i rodzeństwo.  

1700 Do Bożej Opatrzności w intencji Ks. Mariana Jaromina z ok. urodzin.  

Święci o różańcu 
 

   „Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i 

czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to 

zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. 

Podajcie mi moją broń - mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. - 

Tym się zwycięża szatana - wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec”. (Św. O. Pio) 

   „Jeśli sługa Boży wśród wielu pokus i okazji do złego chce wytrwać w dobrym, niech 

sobie obierze za Patronkę u Syna Bożego Pannę Błogosławioną, czci Ją świętym Ró-

żańcem, jeśli zaś nie może Różańca odmówić, to niech przynajmniej na różańcu za-

miast Zdrowaś Maryjo mówi: Panno Maryjo Matko Boża, módl się za mną do Jezusa”. 

(Św. Filip Neri) 

Różaniec jest najpiękniejszą i najcenniejszą ze wszystkich modlitw do Pośredniczki 

wszelakich łask: to modlitwa, która najbardziej porusza serce matki Boga. Odmawiajcie 

go codziennie.  (Św. Pius X) 

Piątek 21 października 2016. 

700 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Antoniego i św. Rity w intencji Gabrieli 

i Józefa Potkowów z okazji 37. rocznicy ślubu oraz w kolejną rocznicę urodzin Gabrieli 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 

światło Ducha Świętego, Matki Bożej dla nich i dla dzieci.  

800 Za †† męża Krzysztofa, rodziców Otylię i Józefa Siupków oraz Jadwigę i Władysława 

Gajdów.  

1800 1. Za †† Dorotę, Krystynę i Zdzisławę, †† z ich rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2. Za †† Jana i Annę Dubasów, siostry Danielę i Marię, siostrzeńców Mariusza i Walde-

mara, rodziców Ignacego i Mariannę Sitków oraz †† z rodziny.  

Sobota 22 października 2016. 

700 Za †† męża Henryka Knapczyka w 10. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, braci, 

siostry i dusze w czyśćcu.  

800 Za †† Martę Horak w kolejną rocznicę śmierci, męża Teodora oraz ††członków rodziny.  

1800 1. W intencji czcicieli św. Rity - w intencji próśb i podziękowań i za parafię. 

2. Za † Łucję Foltyn w kolejną rocznicę śmierci.  

XXX Niedziela Zwykła 23 października  2016. 

700 Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty i Józefa Warotów z okazji 45.  rocznicy ślubu, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę Matki 

Bożej i św. Antoniego.                                                                      TE DEUM   

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Stefana i Eleonory Mazurków z okazji 60. rocznicy 

ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, zdrowie za 

wstaw. MB. Częstochowskiej.                                                          TE DEUM  
1100 Do Opatrzności Bożej w int. Franciszki Orynicz z ok. 85. rocznicy urodzin, z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i dalszą opiekę.  TE DEUM  
1230 1. O Boże błog., potrzebne łaski dla członków Związku Niewidomych Koło Chorzów. 

2. Za †† męża Romana Frydel w 16. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, siostrę Do-

rotę z mężem i krewnych.  

1700 Za † Józefa Lenarda w kolejną rocznicę śmierci.  


