
Ogłoszenia Parafialne 22.10.2017r. 

Czcicieli św. Rity zapraszamy dzisiaj po Mszy św. na nabożeństwo z ucało-
waniem relikwii św. Rity. Nie będzie nabożeństwa różańcowego przed mszą 
wieczorną.  

Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, w nie-
dziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – w czwartki dopie-
ro po Mszy s w. szkolnej.) W piątki paz dziernika o godz. 2000 zapraszamy na 
„ro z aniec dla zapracowanych i zagonionych”.  

W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
Nasza Parafia razem ze Szkoła Podstawową Katolika organizują dla dzieci 

31 października Bal wszystkich Świętych. Początek o godz. 1500 w krypcie ko-
ścioła, potem przemarsz na różaniec. Obowiązuje przebranie za świętego, za-
pisy w zakrystii, kancelarii lub u katechetów w szkole. Udział w balu jest dar-
mowy. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na misji s więtych. Za tydzien  kolekta zbie-
rac  będzie ks. proboszcz Dariusz Kreihs, na budowę s wiątyni.  

Dzis  po Mszach moz na wesprzec  chorzowskie hospicjum, zbio rkę przeprowa-
dzają wolontariusze. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi – dlatego zachęcamy do 
składania tzw. „zalecek” za naszych bliskich zmarłych, za dusze w czys c cu cierpiące. 
Zalecki moz na składac  w kancelarii i w zakrystii. W intencji Zmarłych zalecanych 
odprawimy Msze Ś w. 2 listopada o 700, 900, 1800, oraz będziemy odmawiali ro z aniec 
w pierwszym tygodniu listopada. 

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

Parafia św. Jadwigi informuje, z e w tym roku upływa czas rezerwacji grobo w 
z 1996 roku. Nieopłacone miejsca grobowe z 1995 i wczes niejsze będą przekopywa-
ne. Od stycznia przyjmujemy rezerwacje grobo w zmarłych w 1997 roku. Bardzo 
prosimy wszystkich opiekujących się grobami na cmentarzu przy ul. Drzymały o jak 
najszybsze uporządkowanie grobo w. Parafia nie jest w stanie wywiez c  wszystkich 
s mieci w ostatni dzien  przed uroczystos ciami na cmentarzu. Prosimy tez  serdecznie 
o segregowanie s mieci zgodnie z napisami w s mietnikach.  

Z inicjatywy Księdza Arcybiskupa proszono o odczytanie ogłoszenia: 
Ucznio w gimnazjo w i szko ł ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału w III 
edycji projektu: „Ś ląskie. Inwestujemy w talenty", mającego na celu wsparcie sty-
pendialne szczego lnie uzdolnionych ucznio w w zakresie przedmioto w matematycz-
nych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie woje-
wo dztwa s ląskiego. Termin składania wniosko w 27 paz dziernika br. Więcej infor-
macji na stronie internetowej naszej parafii. 

Prezydent Chorzowa prosi o przypomnienie mieszkan com naszego miasta 
o kon czącym się głosowaniu na najlepsze inwestycje w ramach budz etu obywatel-
skiego. Do po łnocy 27 paz dziernika moz na zagłosowac  na stronie 
www.bo.chorzow.eu.  

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela swe-
go błogosławien stwa.         

                                                                                                      Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
22.10. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 22,15-21) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIX Niedziela Zwykła   

   Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. 

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu 

powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w 

prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę 

ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezaro-

wi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie 

na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. 

On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas 

rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   Skoro na denarze, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii, wyryty jest obraz 

Cezara i należy go zwrócić Cezarowi, warto zadać pytanie, gdzie w takim razie 

wyryty jest obraz Boga? Żeby oddać „Bogu to, co należy do Boga", musimy 

wiedzieć, co jest Boże, gdzie ten Jego obraz został umieszczony... Księga Ro-

dzaju przynosi nam proste słowa: „Rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz 

obraz, podobnego Nam" (Rdz 1,26). Może ta odpowiedź wydaje się komuś na-

zbyt prosta. Ale w istocie tak przecież jest, że to właśnie człowiek został 

ukształtowany na obraz Boży. Na nim, jak na tym ewangelicznym denarze, zo-

stał wyryty Boży obraz. On jest Bożą własnością, a jego umysł, wola, serce i 

sumienie mają nieustannie ukazywać Boga i Bożą rzeczywistość na ziemi.  

   W tym sensie powinniśmy bronić dziś człowieka. Trzeba się troszczyć, by 

wraz z podatkami i innymi zobowiązaniami, które przynależą obywatelom pań-

stwa, nie został zagarnięty sam człowiek. Choć każda władza chce poszerzać 

swoje wpływy, musi jednak respektować to, co jest własnością Boga. Nie ma 

prawa i nie może oczekiwać, że kiedyś przejmie rząd sumień.  

http://www.bo.chorzow.eu


XXIX 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 † męża Romana, rodziców z obu stron, siostrę Dorotę z mężem, chrzestnych i wszyst-

kich †† z 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.                                                                                            TEDEUM.  

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

Poniedziałek 23 października 2017. 

700 Za † męża Henryka Knapczyka w 11 rocznicę śmierci, za †† rodziców z obu stron, braci, 

siostry i dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za † Jana Białasa jako pamiątka urodzin, jego †† rodziców Marię i Bartłomieja, jego 

rodzeństwo.  

1800 Za †† rodziców Otylię i Józefa Siupków oraz † męża Krzysztofa Gajdę.  

Wtorek  24 października 2017. 

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.  

800 Za †† rodziców Zofię i Tadeusza Packów oraz †† z rodziny.  

1800 Za † Józefa Lenarta w kolejną rocznicę śmierci.  

Środa 25 października 2017.  

700 Za † rodziców: Marcina jako pamiątka urodzin i Józefę Tomczaków oraz †† dziadków 

Zuzannę i Kazimierza oraz †† pokrewieństwo z rodziny Tomczaków.  

800 Za †  Krystynę Nawarę  w rocznicę śmierci oraz jej rodziców Martę i Jana Kukloków, 

braci Jerzego, Erwina i Piotra.  

1800 Msza św. Zbiorowa:  

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

- Za  † Edmunda Wasilewskiego w kolejną rocznicę śmierci; 

- Za †† rodziców Elfrydę i Stanisława Tondosów.  

Czwartek 26 października 2017. 

700 Z okazji 94 urodzin Elżbiety Cyll i 21 urodzin prawnuczki Marty Bujoczek z prośbą o 

pomyślność, zdrowie, opiekę Bożą na dalsze lata życia.  

800 Za † męża Tadeusza Nowaka.  

1700 1. Z okazji urodzin prawnuka Leonarda Fenniga z podziękowaniem za dar życia i otrzy-

mane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. opiekę MB dla solenizan-

ta i brata Aleksandra, rodziców Anny  i Thorstena oraz dla Marianny Brodziak.  

2. Za † męza Mariana Gladis, za †† rodziców z obu stron.  

Piątek 27 października 2017. 

700 Za † Halinę Zawistowską – Wąchalską oraz †† rodziców.  

800 Z okazji 83 urodzin Teresy Wawrzyczek z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP oraz zdrowie. Za † siostrę Elżbietę.  

1800 1. O Boże miłosierdzie dla †† rodziców Zofii i Fryderyka Pilarskich w kolejną rocznicę 

śmierci. 

2. Za † męża Helmuta Hasse, za †† rodziców z obu stron.  

 

Jan Paweł II o różańcu 
 

   "Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i 

głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed 

oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obco-

wali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki 

różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie 

człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzi-

my (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach 

bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia czło-

wieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie 

zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje". (Rzym 7 XI 1983)  

 

   "Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i 

Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu 

za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, 

by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny 

był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce 

przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa 

rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju". (Castel Gandolfo 1 X 1995)  

Sobota - 28 października 2017. 

700 Za † męża Tadeusza jako pamiątka imienin.  

800 Do Opatrzności Bożej, za wstaw. Matki Boskiej w intencji solenizantek Anieli Belli i 

Teresy Wawrzyczek, z prośbą o zdrowie, Boże błog. na dalsze lata, łaskę wiary, dary 

Ducha Świętego i opiekę św. Franciszka.  

1800 Z okazji 50 rocznicy ślubu Tadeusza i Danuty Rzepków z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie.    TEDEUM.  

XXX Niedziela Zwykła - 29 października 2017. 

700 Za †† z rodziny Surmów i Matysiaków  o dar życia wiecznego.  

900 Za †† rodziców Władysławę i Maksymiliana Wojtczaków, za †† dziadków Wojtczaków i 

Banaszków oraz  

† Elżbietę Zielińską.  

1100 Do Op. Bożej w int. Danieli i Kazimierza Delochów z okazji 50. rocznicy ślubu, 

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

Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny.                                TE DEUM  

1230 Chrzty: Jakub Dworaczek, Katarzyna Kreczmer    Roczki: Franciszek Knapik, Jan Iwa-

nicki. Alicja Mierzwa 

1700 Za † Halinę Zawistowską–Wąchalską w 9. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny Zawistow-

skich i Wąchalskich.  


