
Ogłoszenia Parafialne 19.11.2017r. 

Dzisiejsza niedziela w naszej archidiecezji jest Dniem Muzyki Liturgicz-
nej. Dziękujemy wszystkim, któ rzy w naszej wspó lnócie parafialnej trószczą 
się ó muzykę i s piew, liturgiczny – panu órganis cie, chó rówi, schólii, Bóz ym 
Nutkóm i wszystkim parafianóm, któ rzy włączają się swóim s piewem w li-
turgię. Jutró swó j dzien  skupienia w naszej parafii przez ywac  będą órganis ci 
dekanató w Chórzó w i Chórzó w Batóry.   

Jutro o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
We wtorek po Mszy  św.  wieczórnej Odnówa w Duchu Ś w. zaprasza dó 

wspó lnej adóracji Najs więtszegó Śakramentu.   
Środa to 22 dzień listopada, serdecznie zapraszamy czcicieli św. Ri-

ty na Mszę św wieczorną o godz. 1800 óraz na nabóz en stwó z ucałówa-
niem relikwii s w. Rity. Prós by i pódziękówania dó s w. Rity móz na składac  
tam gdzie prós by dó Matki Bóz ej Nieustającej pómócy, móz na złóz yc  w za-
krystii, kancelarii, lub przesłac  drógą mailówą. Zóstaną óne ódczytane pód-
czas s ródówegó nabóz en stwa. Od ubiegłegó róku w naszej parafii pósiada-
my relikwie s w. Cecylii – w s ródę wszyscy chętni będą mógli takz e ucałówac  
relikwie s więtej Cecylii. 

W czwartek na Mszy św. szkolnej godz. 1700, za wstawiennictwem św. 
Tarsycjusza patróna ministrantó w będziemy dziękówali Bógu za wszyst-
kich człónkó w naszej słuz by liturgicznej. Zapraszamy serdecznie na tę Mszę 
s w. takz e ródzicó w i najbliz szych naszych ministrantó w i lektóró w. Pó Mszy 
s w spótkanie przy stóle. Śerdecznie zachęcamy dó gróna ministrantó w, lek-
tóró w i kantóró w takz e nówych kandydató w. 

W czwartek o godz. 1800 na probostwie spotkanie Zespołu Charyta-
tywnego. 

Tegorocznych pielgrzymów do Ziemi Świętej zapraszamy na spotka-
nie popielgrzymkowe w niedzielę 26 listopada o godz.1630. Spotkanie 
odbędzie się w krypcie, swoja obecność potwierdził nasz przewodnik 
abuna Andrzej werbista. Mile widziane są dary stołu. 

W sobotę 2 grudnia rózpóczynają się wizyty duszpasterskie (kólęda) 
w naszej parafii. Kólędę rózpóczynamy w sóbóty i w niedzielę ód gódz. 1430 . 
Plan kólędy wywieszóny jest w gablótce, dółączóny zóstał dó  „Głosu Św An-
toniego”, a takz e jest dóstępny na parafialnej strónie internetówej.  

Dziękujemy za złożone dzisiaj ófiary na pótrzeby naszej parafii. Za ty-
dzien  kólekta na biez ące remónty w naszej s wiątyni. Bó g-Zapłac  za kaz dą 
ófiarę. 

Zachęcamy dó lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyjne Dro-
gi. Jest nówy numer Małego Gościa. Jest „Głos Św. Antoniego”.    

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bó g udziela swegó 
błógósławien stwa.   
                                                                                                   Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
19.11. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 25,14-30) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXXIII Niedziela Zwykła   

      Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się 

udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu 

dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdol-

ności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w 

obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zy-

skał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, 

ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i 

zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talen-

tów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto dru-

gie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! By-

łeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości 

twego pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Pa-

nie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu 

pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wie-

loma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten, który otrzy-

mał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz 

żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, 

poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł 

mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posia-

łem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pie-

niądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 

Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu 

zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na 

zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.  Oto Słowo 

Pańskie. 

   Komentarz do Ewangelii 
 

   Prawdziwym bogactwem człowieka jest nie to, co posiada, ale to, co dał in-

nym. Bóg daje nam życie i mnóstwo innych rzeczy, nadto swoją Miłość, po to, 

abyśmy to dawali innym i w ten sposób stawali się naprawdę bogaci. My jed-

nak często o tym zapominamy i staramy się jak najwięcej zachować dla siebie. 

A to jest równoznaczne z okradaniem siebie. Kto nie ma miłości, temu będzie 

zabrane to, co ma, bo tylko miłość jest wieczna i niezniszczalna w człowieku.  



XXXIII Niedziela Zwykła -  19 listopada 2017. 

700 Za parafian.  

900 

1. W int. parafialnych muzyków kościelnych, kantorów, chórzystów, solistów i organi-

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

mnienia św. Cecylii, o Boże błog., opiekę Matki Bożej oraz wstaw. świętych, szczegól-

nie św. Antoniego i św. Cecylii. 

2. W intencji naszego organisty Bolesława Dullka z okazji urodzin, o Boże błog., opiekę 

Matki Boskiej i wstawiennictwo świętych, w szczególności św. Antoniego i św. Cecylii.  

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

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata 

życia.                                                                                               TEDEUM.  

1230 

1. Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka i Józefa Jurczyków, 

Marię i Krzysztofa Szewerów, Dariusza i Antoniego  Kudełków, Czesława Stanka, Ge-

nowefę i Piotra Wyderków, Ludwikę Kozaczka, Marię Starsiak. 

2. Za † Janinę Wystup w 2. rocznicę śmierci oraz męża † Wilibalda w rocznicę śmierci.  

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

ślubu Ewy i Józefa Grzebieniaków.  

Poniedziałek 20 listopada 2017. 

700 Za †† rodziców Józefę i Bronisława Flisowskich oraz rodziców Jana i Feliksę Soswów.  

800 
Do Opatrzności Bożej z ok. urodzin Stefani z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośba o dalsze.  

1800 Za †† rodziców Łucję i Karola Kuciów w kolejną rocznicę śmierci.  

Wtorek  21 listopada 2017. 

700 
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz z okazji urodzin Stefanii 

Drendy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę 

Matki Bożej i św. Antoniego.  

800 Za † córkę Iwonę Jemiołę - od rodziców i przyjaciół rodziny.  

1800 

1. Za †† Zonę Urszulę Bujoczek w 6. rocznicę śmierci, ojca Jerzego Cylla, pokrewień-

stwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2. Za †† Łucję Zdyb na pamiątkę urodzin, męża Włodzimierza oraz rodziców Agnieszkę 

i Jerzego.  

Środa 22 listopada 2017.  

700 Za † męża Henryka Lipkę jako pamiątka urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za † Karin Kowalską oraz za  †† z rodziny.  

 1800 

Msza Zbiorowa: Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

- Za † siostrę Krystynę Henek, rodziców, brata i bratową; 

- Za † Wandę Wojdak w 30 dni po śmierci; 

- Za Piotra Maja z okazji urodzin.  

Czwartek 23 listopada 2017. 

700  

800  

1700 
Za wstawiennictwem św. Tarsycjusza patrona ministrantów w intencji wszystkich zaan-

gażowanych w służbę liturgiczną w naszej wspólnocie parafialnej.  

Piątek 24 listopada 2017.   

700 
Za † Andrzeja Krzyżanowskiego w kolejną rocznicę śmierci, za †† rodziców Aleksandrę 

i Zenona.  

800 Za † męża Gerarda Czarneckiego.  

1800 
1. Za † Janinę Sieczkowską, Stanisława Jaworka, Józefa Sieczkowskiego, Stanisławę 

Maj, Czesława Maja, dziadków z obu stron. 

2. Za † mamę Stanisławę Sokal w kolejną rocznicę śmierci i pokrewieństwo z obu stron.  

Sobota 25 listopada 2017. 

700  

800 
Do Opatrzności Bożej, za wstaw. Matki Bożej z prośbą o zdrowie, Boże błog. na dalsze 

lata, o łaskę wiary i dary Ducha Św. opiekę św. Franciszka dla solenizantek: Katarzyny 

Kucharskiej, Cecylii Karel i Wandy Dulat.  

1800 Za † Beatrycze Pohl - od lokatorów z ul. Krzywej 35.  

 Niedziela - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  26 listopada 2017. 

700  

900 Za Parafian.  

1100 Za † żonę Elżbietę w 1 rocznicę śmierci.  

1230 
CHRZTY: Natalia Bula, Paulina Miklis, Wiktoria Saczko, Dominik Siwek.  ROCZKI: 

Jagoda Góra, Krzysztof Frasek.  

1700 
Za † męża Tomasza w 5 rocznicę śmierci, za † ukochaną siostrę Krystynę, za † Jadwigę, 

wszystkich †† z rodzin Bąk i Dubiel.  

MINISTRANT  
 

   "Ministrare" znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby 

liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świę-

tej.  

   1. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych na-

bożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i 

dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy 

świętej.  

   2. Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przed-

mioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzą-

cym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.  

   3. Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, że każ-

de nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz 

sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, 

że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko 

słuchać czy oglądać. "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współ-

tworzyć ją, czynnie się w niej angażując.  

 

   W czwartek o 18.00 na mszy świętej Służba Liturgiczna naszej parafii pragnie dzięko-

wać Bogu za łaski udzielane nam w Kościele. Zapraszamy nowych kandydatów do tej 

posługi przy ołtarzu. 


