
Ogłoszenia Parafialne 28.10.2018r. 

W czwartek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych - Koś cio ł oddaje 
cześ c  wśzyśtkim, kto rzy juz  weśzli do chwały nieba. Popołudniu o godz. 1500 zapra-
śzamy na ś wiąteczne nieśzpory do koś cioła Ś w. Jadwigi, po nich wyruśzymy proce-
śją na cmentarz, gdzie zośtanie odprawione naboz en śtwo za naśzych zmarłych 
Parafian. W naszej świątyni popołudniowa Msza św. w Uroczystość Wszyst-
kich świętych sprawowana będzie o godz. 1800, nie będzie u naś nieśzporo w. 

Wzorem lat ubiegłych w Uroczyśtoś c  Wśzyśtkich Ś więtych, zachęcamy z eby 
dzieci przebrały śię w śtroje ś więtych i śerdecznie zapraśzamy je na Mśzę ś w.          
o godz. 1100. Przebrane dzieci poniośą relikwie ś więtych w proceśji. 

W piątek 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Tego 
dnia Koś cio ł ogarnia modlitwą wśzyśtkich, kto rzy w czyś c cu pokutują za śwoje 
winy. Aby im przyjś c  z pomocą przedśtawia Bogu modlitwy i odpuśty zyśkane 
przez z yjących, a przede wśzyśtkim śprawuje za nich Ofiarę Eucharyśtyczną. 

Odpust Zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące moz na uzyśkac  od południa 
uroczyśtoś ci Wśzyśtkich Ś więtych i we wśpomnienie wśzyśtkich Wiernych Zmar-
łych przez poboz ne nawiedzenie koś cioła, odmo wienie Ojcze nasz i Wierzę, modli-
twy w intencji Ojca Ś więtego, zachowanie wolnoś ci od przywiązania do jakiegokol-
wiek grzechu i przyjęcie Komunii Ś w. Odpust zupełny za zmarłych moz na takz e 
uzyśkac  w dniach od 1-8 liśtopada za poboz ne nawiedzenie cmentarza i śpełnienie 
zwykłych warunko w odpuśtu. Zachęcamy do składania tzw. „zalecek” za na-
śzych bliśkich zmarłych, za duśze w czyś c cu cierpiące. W intencji Zmarłych Zaleca-
nych odprawimy Msze Św. 2 listopada o godz. 700, 900 i o 1800. W ich intencji bę-
dziemy odmawiali ro z aniec od piątku do ś rody 7 liśtopada o godz. 1715.  

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I sobota nowego mieśiąca. 
Zapraśzamy do śkorzyśtania z śakramentu pokuty i pojednania.  Dzieci przygoto-
wujące się do I komunii św. po Mśzy ś w. śzkolnej w przyśzłym tygodniu, 
w czwartek 8 liśtopada. Kandydatów do bierzmowania zapraśzamy śerdecznie w 
piątek 9 liśtopada na Mśzę ś w. wieczorną o godz. 1800 oraz na śpotkanie formacyj-
ne po Mśzy.   

W środę razem ze Szkoła Podstawową Katolika ZAPRASZAMY DZIECI NA 
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Początek o godz. 1500 w krypcie kościoła, po-
tem przemarsz na różaniec. Obowiązuje przebranie za świętego. Zapisy          
w zakrystii, kancelarii. Udział w balu jest darmowy.  

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Organów Śląskich w Ka-
towicach. Naśza parafia organizuje po raz drugi wyjś cie do tegoz  muzeum w pią-
tek 9 liśtopada 2018 r. Zbio rka pod koś ciołem o godzinie 1500. Wejś cie do muzeum 
jeśt darmowe. Jedyny kośzt to kośzt dojazdu - 10 zł). Zapiśy w kancelarii parafial-
nej. Uwaga: iloś c  miejśc ograniczona (20 ośo b). 

Chorych i starszych parafian z pośługą śakramentalną odwiedzimy w sobotę 
10 listopada. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby parafii. Kolekta 
we Wśzyśtkich Ś więtych przeznaczona na działalnoś c  charytatywną parafii. 
W przyśzłą niedzielę kolekta zbierana w całej archidiecezji przeznaczona będzie na 
renowację katowickiej katedry. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę. Zachęcamy do lektury 
praśy religijnej. Jeśt Gość Niedzielny, śą Misyjne Drogi. Jeśt nowy numer Małego Go-
ścia. Jeśt „Głos Św. Antoniego”.  Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim 
Bo g udziela śwego błogośławien śtwa.  Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
28.10. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 10, 46b-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. A 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 przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". 

On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus 

przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewido-

my: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdro-

wiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   Bartymeusz ma usilne pragnienie zdrowia i prosi o to, woła: Jezusie, Synu 

Dawida, ulituj się nade mną. Gdy tłum mu zabrania, woła jeszcze usilniej, jesz-

cze głośniej. Pragnienia wyrażają to, co jest w naszych sercach. Niekiedy mało 

otrzymujemy od Boga dlatego, że nie mamy wielkich pragnień, mało prosimy, 

albo brakuje nam cierpliwości i wytrwałości w wołaniu, w krzyczeniu do Boga. 

Niekiedy wręcz nie chcemy prosić i wołać. Nasza pycha sprawia, że chcemy 

być autonomiczni, samowystarczalni, niezależni.  

   Bóg nie zawsze przy pierwszym krzyku musi wyjść na spotkanie i podać nam 

rękę. Czasem trzeba mocno, długo i nieprzerwanie krzyczeć, by wreszcie zo-

stać usłyszanym. Taki krzyk jest zdawaniem egzaminu ufności. Taki krzyk jest 

też wyrazem pokory i zależności od Boga.  

   Na pytanie Jezusa, Bartymeusz odpowiada: Panie, żebym przejrzał. Przejrzeć 

oznacza nie tylko postrzegać rzeczywistość zewnętrzną. Oznacza również wła-

ściwie rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, mieć możliwość wyboru prawdzi-

wej perspektywy.  

   Przejrzeć oznacza patrzyć na rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie 

jest możliwe dzięki wierze. Dlatego Jezus mówi do Bartymeusza: Przejrzyj, 

twoja wiara cię uzdrowiła. Jakie są moje pragnienia? Jakie są moje "ślepe 

plamki"? Czy pragnę być uzdrowionym integralnie? Jakie sprawy w moim do-

tychczasowym rozwoju stały się dla mnie jasne? Co zostało już uzdrowione 

pod wpływem wiary?  



  XXX Niedziela Zwykła 28 października 2018. 

700 W intencji Olafa z okazji 18. urodzin z prośbą o Boże błog. oraz za † syna i rodziców. 

900 Za † Tadeusza Nowaka. 

1100 
Z ok. 55. rocznicy ślubu Genowefy i Jerzego Małeckich jako podziękowanie za otrzyma-

ne łaski z prośbą o błog. Boże dla jubilatów, dzieci, wnuków i prawnuczki    TE DEUM 

1230 Chrzty: Julia Żydek, Filip Łamik, Olaf Mańka    Roczki: Helena Sobańska 

1700 
Za †† męża Romana Frydela w 18. rocznicę śmierci, rodziców Karola i Małgorzatę, te-

ściów Wandę i Karola, siostrę Dorotę z mężem Michałem, brata Edwarda i pozostałych 

†† z rodziny 

Poniedziałek  29 października 2018. 

700 
Za †† Marię i Adama, rodziców z obu stron, męża Wiesława, †† rodziców, ks. Józefa 

Kempińskiego i dusze w czyśćcu cierpiące. 

800 Za † Adama Packa w 2. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Pacek. 

1800 Za †† rodziców Wiktorię i Jana Mikołajczaków. 

Wtorek 30 października 2018. 

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

800 Za †† dziadków z obu stron. 

1800 
W int. Danuty i Pawła z okazji 15. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o Boże błog., opiekę MB oraz dary Ducha Świętego dla małżonków i dzieci. 

Środa 31 października 2018. 
700 Za †† Klaudię, Piotra i Bogdana. 

800 Za parafian. 

1800 

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

dziękowań; - Z ok. urodzin Teresy Wawrzyczek z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o 

błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie. - Za † Klaudię Dymińską w 30 dni po śmierci. - Za 

† Tadeusza Dobrakowskiego jako pamiątka imienin. - Za † Tadeusza Mierzwę jako pa-

miątka imienin. 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada 2018. 

700 
Za †† męża Lucjana Kocela, rodziców z obu stron, braci i bratowe, księży i siostry za-

konne z naszej parafii. 

900 
Za †† męża Jana Bołoza, rodziców Annę i Józefa Stapińskich, Anielę i Michała Bołozów, 

szwagrów Stanisława, Franciszka, Józefa, Krzysztofa, szwagierkę Zofię, siostrę Bogusię, 

bratanka Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące 

1100 Za † Holgera Schöna. 

1230 Za †† Annę, Feliksa Ciekańskich oraz Krystynę i Kazimierza Nowaków. 

1800 
Za †† Tadeusza Mierzwę, rodziców Józefa i Antoninę, siostrę Marię, teściów i †† z ro-

dziny Mierzwa. 

DZIEŃ ZADUSZNY Piątek 2 listopada 2018. 

700 
1. Za † dziadka Andrzeja oraz †† z rodziny Dąbek, Rostkowski, Kuc i Malkiewicz. 
2. Za †† zalecanych. 

800 
Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława, Agnieszkę i 

Alicję Mierzewskie oraz †† z rodzin Mierzwów, Tomaszowiczów, Panków i Radoniów. 

900 Za †† zalecanych. 

1800 Za †† zalecanych. 

Kult Świętych 
 

   Pierwsze świadectwa czci oddawanej przez chrześcijan świętym odnajdujemy w staro-

chrześcijańskich kryptach. Obok postaci pasterza symbolizującej Chrystusa bardzo czę-

sto spotykamy tam wizerunek Maryi, której głowę otacza aureola. Czasem szczególnego 

rozkwitu kultu świętych była epoka prześladowań. Obok słynnej grupy deesis 

(ikonograficzne przedstawienie Chrystusa, Maryi i Jana Chrzciciela) to właśnie męczen-

nicy doznawali szczególnej czci w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie jest to 

dziwne z uwagi na świadectwo wiary, jakie święci męczennicy składali oddając swoje 

życie za Chrystusa i wpływu jaki ich postawa miała na wspólnotę Kościoła. Swoje za-

stosowanie znalazła wówczas zasada pochodząca od Tertuliana: "Sanguis martyrum - 

semen christianorum" - krew męczenników - posiewem chrześcijan. Istotnie, świadec-

two męczenników nie tylko nie odstraszało przyszłych wyznawców, ale było dla wielu 

ostatecznym potwierdzeniem prawdziwości doktryny. Z czasem na bazie kultu męczen-

ników powstał kult wyznawców - wiernych, którzy byli przykładem wiary dla współwy-

znawców, jednak na skutek zmieniających się postanowień kolejnych cesarzy lub z in-

nych powodów uniknęli męczeństwa, choć zawsze byli na nie gotowi. Tacy niedoszli 

męczennicy, uwolnieni z więzień w związku z cesarską amnestią, odgrywali wielką rolę 

w społeczności wierzących i już za życia cieszyli się ogromnym autorytetem. Po edyk-

cie mediolańskim za świętych uważano także znamienitych biskupów i ascetów, nau-

czycieli wiary i krzewicieli zdrowej doktryny.  

   Prawdziwy kult świętych nie tylko nie przeciwstawia się oddawaniu czci Jedynemu 

Bogu, ale ma doprowadzić człowieka do jeszcze większego uwielbienia Stwórcy, który 

dopuszcza niedoskonałe stworzenia do udziału w swojej świętości. To właśnie jest naj-

głębszy sens i cel oddawania czci świętym w Kościele.  

  Sobota 3 listopada 2018. 

700 
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i zmarłych człon-

ków Żywego Różańca. 

800 Za †† mieszkańców z ul. Młodzieżowej 1. 

1800 Za †† rodziców: Otylię i Józefa Bogaleckich oraz Ernę i Jana Salwiczków. 

  XXXI Niedziela Zwykła 4 listopada 2018. 

700 
Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy  i liczebny 

wspólnoty. 

900 

Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Marię, Krzysztofa Szewerę, Dariusza, Anto-

niego Kudełko, Czesława Stanka, Genowefę, Piotra Wyderków, Stefanię i Emila Prze-

woźników, Helenę, Franciszka, Józefa Jurczyków, Ludwikę Kozaczek, Marię Starsiak, 

Rafała Godulę. 

1100 
Za †† ojca Czesława Mazurkiewicza w kolejną rocznicę śmierci, mamę Marię i brata 

Idziego oraz Antoniego Ignora i jego córkę Elżbietę. 

1230 
Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 65-tych urodzin 

Teresy Bednarek z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego 

i całej rodziny TE DEUM. 

1700 
Za †† rodziców: Mariannę i Michała Knopów, Stanisławę i Leona Delochów oraz †† 

braci: Tadeusza i Włodzimierza Knopów. 


