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Dzisiaj obchodzimy Rocznicę Poś wiecenia Koś cioła właśnego – kier-

maśz. W śpośo b śzczego lny modlimy śię za budowniczych naśzej ś wiątyni, 
za dobrodziejo w, za kapłano w, kto rzy w naśzym koś ciele pełnili śwoja po-
śługę. W tych intencjach odmawiany będzie dziś  ro z aniec, śerdecznie za-
praśzamy. 

Jutro  o godz. 1900 zapraśzamy dorośłych na Krąg Biblijny. 
W ostatnim  tygodniu paz dziernika zapraśzamy na naboz en śtwa ro -

z an cowe.  
W przyszłą niedzielę - 1 listopada - przypada Uroczystość Wszyst-

kich Świętych – Koś cio ł oddaje cześ c  wśzyśtkim, kto rzy juz  weśzli do 
chwały nieba. Popołudniu w Uroczyśtoś c  Wśzyśtkich Ś więtych o godz. 1500 
zapraśzamy na ś wiąteczne nieśzpory do koś cioła Ś w. Jadwigi, po nich wy-
ruśzymy proceśją na cmentarz, gdzie zośtanie odprawione naboz en śtwo za 
naśzych zmarłych Parafian.  

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi – dlatego za-
chęcamy do śkładania tzw. „zalecek” za naśzych bliśkich zmarłych, za duśze 
w czyś c cu cierpiące, zalecki moz na śkładac  w kancelarii i w zakryśtii. 
W intencji zmarłych zalecanych odprawimy Mśzę Ś w. 2 liśtopada oraz bę-
dziemy odmawiali ro z aniec w przyśzłym tygodniu o godz. 1715, 
a w czwartek po Mśzy Ś w. śzkolnej.  

Dziękujemy za złoz one dziśiaj ofiary na budowaną ś wiątynię, za ty-
dzien  kolekta na renowację katedry Chryśtuśa Kro la w Katowicach. Bo g-
Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury praśy religijnej. Jeśt Gość Niedzielny, śą Misyjne 
Drogi. Jeśt  juz  nowy Mały Gość. Jeśt takz e „Głos Św. Antoniego”.   

OGŁOSZENIE PARAFII ŚW. JADWIGI: 
Parafia św. Jadwigi informuje, z e w tym roku upływa czaś rezerwa-

cji grobo w z 1994 roku. Nieopłacone miejśca grobowe z 1993 i wcześ niej-
śze będą przekopywane. Od śtycznia przyjmujemy rezerwacje grobo w 
zmarłych w 1995 roku. Bardzo prośimy wśzyśtkich opiekujących śię groba-
mi na cmentarzu przy ul. Drzymały o jak najśzybśze uporządkowanie gro-
bo w. Parafia nie jeśt w śtanie wywiez c  wśzyśtkich ś mieci w ośtatni dzien  
przed uroczyśtoś ciami na cmentarzu. Prośimy tez  śerdecznie o śegregowa-
nie ś mieci zgodnie z napiśami w ś mietnikach. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bo g udziela śwe-
go błogośławien śtwa.       
   

                                                                                     Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
25.10. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 10,46-52) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXX Niedziela Zwykła 

   Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewido-

my żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to 

jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! 

Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu 

Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I przywo-

łali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił 

z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: 

Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym 

przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał 

i szedł za Nim drogą.  Oto Słowo Pańskie. 

Rocznica poświęcenia kościoła   

   W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona     

i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin -      

w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa (często przenoszona - 

ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych - na najbliższą nie-

dzielę). Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przy-

jęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie 

świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie 

może on służyć żadnym świeckim celom.  

   Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to pobło-

gosławienie kościoła. Druga - to jego poświęcenie (dawniej zwane też konsekracją; 

obecnie termin ten jest używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi). Błogosławi się 

tylko te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego - na przykład gdy 

wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo w razie 

wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą uroczystszą - 

przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on 

klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając 

lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też 

ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach - tzw. zacheuszkach). W ołtarzu 

umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Po 

raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.  



XXX NIEDZIELA Zwykła 25 października 2015.   

  700 Za †† rodziców: Marcina jako pamiątkę urodzin i Józefę Tomczaków oraz za †† dziad-

ków Zuzannę i Kazimierza.  

 900 W intencji Leokadii z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 

solenizantki i całej rodziny. TE DEUM  

1100 W intencji Krystyny i Horsta Wienerów z okazji 50. rocznicy ślubu dziękując Panu Bo-

gu za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo 

dla całej rodziny. TE DEUM  

1230 CHRZTY: Izabela Dziepak, Julia Goralczyk, Anna Mucha  

ROCZKI: Kinga Gębczak, Hanna Szwierczyńska  
1700 Za † Jana Białasa, †† rodziców Marię i Bartłomieja oraz za †† rodzeństwo Marię, Bar-

tłomieja i Wincentego.  

Poniedziałek 26 października 2015. 
700 Za †† rodziców Marię i Albina Wieczorków, Irenę i Jana Widepuhl i bratową Halinę.  

800 Za † Andrzeja Gorola w 3 rocznicę śmierci, †† dziadków Matyldę i Walentego Gorolów 

oraz Janinę i Henryka Czajkowskich.  
1800 Za † Józefa Lenarta w kolejną rocznicę śmierci.  

Wtorek 27 października 2015.  
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Halinę Zawistow-

ską-Wąchalską oraz za †† z rodziny Zawistowskich i Wąchalskich.  

800 Za †† rodziców Tadeusza i Zofię.  

1800 Za †† Zofię i Fryderyka Pilarskich w kolejną rocznicę śmierci.  

Środa 28 października 2015. 
700 Za † Tadeusza jako pamiątka imienin.  

800 Za † Tadeusza Nowaka o radość życia wiecznego.  

1800 Msza św. Zbiorowa: 

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

- Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Boskiej dla Teresy z okazji 81. rocznicy urodzin oraz za † męża Józefa. 

- Z okazji 92. rocznicy urodzin Elżbiety Cyll oraz za prawnuczkę Martę w 19. rocznicę 

urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i wstawiennictwo M.B. Nie-

ustającej pomocy na każdy dzień.  

Czwartek 29 października 2015. 
700 Za † córkę Janinę Walkowiak w 25. rocznicę śmierci, za † męża Antoniego, siostry i 

rodziców.  

800 Za † Teresę Deję jako pamiątka urodzin prosząc dla niej o radość życia wiecznego.  

1700 Za †† teściów Martę i Konrada Dudzików, za † męża Michała oraz za †† pokrewieństwo 

Dudzik i Poloczek.  

Piątek 30 października 2015. 
700  

800 Za † Jana Skopa w 20. rocznicę śmierci.  

1800 Za † męża Jana w 15. rocznicę śmierci i za †† rodziców, teściów oraz pokrewieństwo z 

obu stron.  

Sobota 31 października 2015. 
700 Za †† rodziców, dziadków i rodzeństwo.  

800 Za †† Jana, Anielę i Michała, † Stanisława Bołoza, Józefa i Annę Stapińskich, †† Zofię i 

Bronisława, Bogusławę i Józefa Korków, bratanka Andrzeja i szwagra Krzysztofa oraz 

za dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 Za †† rodziców Wandę i Czesława Kucharczyków, za †† rodziców z obu stron, za †† 

Marię, Irenę i Stefana Kendziów oraz za †† z rodziny Mielcarek.  

NIEDZIELA Uroczystość Wszystkich Świętych  1 listopada 2015.  
700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania do Arcy-

bractwa.   

900 Za Parafian.  

1100 Za † męża Lucjana, rodziców z obu stron, braci, bratowe, za †† siostry, które pracowały 

w naszej parafii i za † kapłanów.  

1230 Za † Tadeusza, †† rodziców i teściów oraz bliskich †† z rodzin Radoniów, Mierzwów, 

Skrogginsów i Woźniaków.  

1700 Za † Krzysztofa Kreczmera w 1. rocznicę śmierci.  

    Bracia i siostry! Kiedy konsekrujemy ten nowy kościół, możemy zadawać so-
bie pytanie, jakie nurtowało króla Salomona, gdy oddawał Bogu na zamieszka-
nie świątynię jerozolimską: "Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? 
Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świąty-
nia, którą zbudowałem" (1 Krl 8, 27). Tak, na pierwszy rzut oka wiązanie obec-
ności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne. A 
jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każ-
dy czas i cały świat można uważać za Jego "świątynię", to jednak są czasy i są 
miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali 
Jego obecności i Jego łaski. I ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do 
tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest 
tam obecny.  
   W tym samym duchu wiary przybyłem do Łagiewnik, aby konsekrować tę no-
wą świątynię. Jestem bowiem przekonany, że jest to takie szczególne miejsce, 
które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaskę swego miłosierdzia. Modlę się, by 
ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; 
miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej - 
źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy - wytrwałego błagania o miłosierdzie 
Boże dla nas i całego świata. Modlę się słowami Salomona: "O Panie, Boże mój, 
(...) wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubła-
gać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. (...) Wy-
słuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, (...) ilekroć modlić się będzie na tym 
miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania - w niebie. Nie tylko 
wysłuchaj, ale też i przebacz!" (1 Krl 8, 28-30).  
 
   Św. Jan Paweł II - Homilia podczas poświęcenia sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia Kraków - Łagiewniki 17.08.2002 r. 


