
Ogłoszenia Parafialne 29.10.2017r. 

W środę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych - Koś cio ł oddaje cześ c  
wśzyśtkim, kto rzy juz  weśzli do chwały nieba. Popołudniu o godz. 1500 zapraśzamy 
na ś wiąteczne nieśzpory do koś cioła Ś w. Jadwigi, po nich wyruśzymy proceśją na 
cmentarz, gdzie zośtanie odprawione naboz en śtwo za naśzych zmarłych Parafian.  

W naszej świątyni popołudniowa Msza św. w Uroczystość Wszystkich świę-
tych sprawowana będzie o godz. 1800, nie będzie u naś nieśzporo w. 

Tak jak w ubiegłym roku 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 czwartek 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 uro-
czyśtoś ci Wśzyśtkich Ś więtych i we wśpomnienie wśzyśtkich Wiernych Zmarłych 
przez poboz ne nawiedzenie koś cioła, odmo wienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy 
w intencji Ojca Ś więtego, odprawienie śpowiedzi i przyjęcie Komunii Ś w., zachowa-
nie wolnoś ci od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

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 naśzych bliśkich zmarłych, za duśze 
w czyś c cu cierpiące. W intencji Zmarłych Zalecanych odprawimy Msze Św. 
2 listopada o godz. 700, 900 i o 1800. W ich intencji będziemy odmawiali ro z aniec 
jutro oraz od ś rody do śoboty o godz. 1715, a w czwartek po Mśzy Ś w. śzkolnej.  

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I sobota nowego mieśiąca. 
Zapraśzamy do śkorzyśtania z śakramentu pokuty i pojednania.  

Ponieważ w najbliższy czwartek przypada dzień Zaduszny dlatego nie bę-
dzie adoracji o 1530 ani Mszy św. szkolnej o godz. 1700.  

Dzieci przygotowujące się do I komunii św. w przyśzłym tygodniu po Mśzy 
ś w. śzkolnej w czwartek 9 liśtopada zapraśzamy na śpotkanie z krawcową, będzie 
tez  moz na nabyc  w dobrych cenach łan cuśzki, śkarbce i ś wiece. 

Kandydatów do bierzmowania zapraśzamy śerdecznie w piątek na Mśzę ś w. 
wieczorną o godz. 1800 oraz na śpotkanie formacyjne po Mśzy.  

Chorych i starszych parafian z pośługą śakramentalną odwiedzimy w sobotę 
11 listopada.  

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na budowaną ś wiątynię, kś. Dariuśzowi 
Kreihśowi dziękujemy za wygłośzone kazanie. Kolekta we Wśzyśtkich Ś więtych 
przeznaczona na działalnoś c  charytatywną parafii. W przyśzłą niedzielę kolekta 
zbierana w całej archidiecezji przeznaczona będzie na renowację katowickiej kate-
dry. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Zachęcamy do lektury praśy religijnej. Jeśt Gość Niedzielny, śą Misyjne Drogi. Jeśt 
nowy numer Małego Gościa. Jeśt „Głos Św. Antoniego”.   

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bo g udziela śwego błogośła-
wien śtwa.      

                                                                                                             Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
29.10. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

(Mt 22,34-40) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXX Niedziela Zwykła   

   Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali 

się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: 

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowie-

dział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją 

duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. 

Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.  Oto 

Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii   
 

   Przykazanie miłości to droga do spełnienia we właściwy sposób tego naj-

większego z ludzkich pragnień, by stać się podobnym do Boga, by być jak 

Bóg! W raju pierwsi rodzice obrali drogę niewłaściwą – nieposłuszeństwo i 

bunt wobec Boga, co doprowadziło ich do katastrofalnego w skutkach odpad-

nięcia od Boga. Tu Jezus proponuje drogę pewną i bezpieczną, choć trudną, 

którą On sam przeszedł jako pierwszy. Polega ona na otwieraniu się na ojcow-

ską miłość Boga i na odpowiadaniu na nią całym swoim życiem.  

   Czy można jednak nakazać miłość? W Starym Przymierzu było to przykaza-

nie, praktycznie niewykonalne. Prawo jedynie uświadamiało ludziom, że nie są 

w stanie sami z siebie wypełnić woli Boga (por. Rz 3,20; 8,3).  

   Otóż Jezus ofiaruje nam to przykazanie jako słowo już wypełnione, zrealizo-

wane przez Niego samego. On żył miłując Ojca ponad wszystko.  

   Tę miłość Boga „całym swoim umysłem” okazał szczególnie w godzinie mę-

ki, gdy modlił się: Ojcze, nie jak Ja chcę, ale jak Ty... (Mt 26,39), i gdy pozwo-

lił nałożyć sobie na głowę cierniową koronę (27,29). Miłość do Boga „ze 

wszystkich sił”, czy – jak to ujmuje Mt – „z całej duszy” objawił, gdy pozwolił 

przybić do krzyża swoje ręce i nogi. Miłość Boga „całym sercem” ukazała się, 

gdy Jego serce zostało otwarte włócznią żołnierza (J 19,34n).  



XXX Niedziela Zwykła - 29 października 2017. 

700 Za †† z rodziny Surmów i Matysiaków  

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

Banaszków oraz † Elżbietę Zielińską.  

1100 
Do Opatrzności Bożej w intencji Danieli i Kazimierza Delochów z okazji 50. rocznicy 

ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  o Boże błogosławieństwo, zdro-

wie,  opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny.    TE DEUM  

1230 
Chrzty: Jakub Dworaczek, Natalia Rolnik;   Roczki: Franciszek Knapik, Jan Iwanicki, 

Alicja Mierzwa.  

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

stowskich i Wąchalskich.  

Poniedziałek 30 października 2017. 

700 Za † Dorotę Joszko - od lokatorów z ul. Katowickiej 59 a,b,c,d.  

800 Za † męża Adama w 1. rocznicę śmierci.  

1800 Za † męża Lucjana Drabka, za †† rodziców z obu stron i dziadków. Za †† z rodzin Ko-

walewskich, Drabków, Andryszczyków, za dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  31 października 2017. 

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

800 Za † Stefana Wawrzyczka w 15 r. śmierci.  

1800 Do Op. Bożej o zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla nowonarodzonego Feliksa i jego 

rodziców Ronii i Michala.  

Środa 1 listopada 2017.  

700 Za † Lucjana, †† rodziców z obu stron, braci, bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące.  

900 Za parafian.  

1100 Za † męża Jana Bołoza, rodziców Annę i Józefa Sławińskich, Anielę i Michała Bołozów, 

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

Andrzeja dusze w czyśćcu cierpiące.  

1230 Za † męża Tadeusza, rodziców Józefa i Antoninę, siostrę Marię, za †† teściów Stanisła-

wa i Zofię i ich syna Stanisława z rodziną.  

 1800 Za śp. Annę i Feliksa Ciekańskich oraz za †† z rodzin Dołęgowskich i Nowaków.  

Czwartek 2 listopada 2017. 

700 1. Za † Krystynę Konowalską od siostry Elżbiety z rodziną. 

2. Za †† zalecanych.  

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

Agnieszkę Mierzewskie oraz †† z rodzin Mierzwów, Tomaszowiczów i Panków.  

900 Za †† zalecanych  

1800 Za †† zalecanych  

Piątek 3 listopada 2017. 

700 1. Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz †† z obu stron.  

800 Za † męża Henryka Rabiegę w rocznicę śmierci.  

1800 Za †† rodziców Franciszka i Otylię Bogaleckich oraz Jana i Ernę Salwiczek.  

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 
 

   Jako uczniowie Chrystusa uświadamiamy sobie, że tylko człowiek święty, oczyszczony od 

wszelkich ziemskich brudów, zasługuje na wieczną nagrodę. Przedtem trzeba „spłacić wszystkie 

długi”. Świętość Boża przyjmuje tylko świętych. Wielu przeniosło się do wieczności w stanie 

łaski Bożej, ale bez pełnej świętości. Muszą więc spłacić długi i cierpieć za grzechy w czyśćcu 

(por. KKK 1030-1032). Oczyszczenie winno być całkowite i to właśnie stanowi istotę nauki Ko-

ścioła o czyśćcu. Termin ten oznacza nie miejsce, lecz stan życia. Ci, którzy po śmierci żyją w 

stanie oczyszczenia, znajdują się już w miłości Chrystusa, który ich podnosi z resztek niedosko-

nałości.  

   Mówiąc czy słuchając o czyśćcu wszyscy stajemy wobec tajemnic. Nauka o czyśćcu jest tajem-

nicą, bo czyściec jest poza granicą śmierci, należy już do innego świata. Czyściec jest spotka-

niem z Bogiem-Miłością. Prawdziwa miłość stawia wymagania, oczekuje wzrostu. Miłość przy-

czynia się do rozwoju. Miłość jest jak ogień próby, ogień oczyszczenia od tego, co zbyteczne i 

szkodliwe. Nie ma innej możliwości. A miłość zostaje na zawsze, jest niezniszczalna.  

   Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych akcentuje także nadprzyrodzoną jedność Kościo-

ła w czyśćcu z Kościołem pielgrzymującym. Oczywiście, nie jest też obcy Kościołowi smutek 

wynikający z tego, że śmierć na różne sposoby, niespodziewanie i spodziewanie, pozrywała wię-

zy międzyludzkie. Przypomina jednak z mocą, że wszystkich nadal wiąże miłość, życie i nadzie-

ja zmartwychwstania. Kościół czuje się związany ze wszystkimi, którzy już odeszli i przekroczy-

li próg tego życia. Zachęca do modlitwy za zmarłych, w której dokonuje się owa przedziwna 

komunia nas pielgrzymujących na tym świecie z tymi, którzy już ten świat opuścili. My ofiaruje-

my za nich nasze modlitwy, aby jeśli jest taka potrzeba skrócić ich czas oczyszczenia i oczekiwa-

nia na wejście do chwały nieba, a oni wspierają nas swoim wstawiennictwem u Boga Ojca.  

    Uczestnictwo we Mszy św., modlitwa za zmarłych, nawiedzenie grobu bliskich zmarłych są 

znakiem naszej miłości i wiary w życie wieczne. Aż do 8 listopada możemy także uzyskać od-

pust zupełny i ofiarować go za naszych zmarłych, żeby skrócony został czas ich oczyszczenia. 

Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, nawiedzenie kościoła lub cmentarza grzebalnego, modli-

twa w intencjach ojca świętego.  

Sobota - 4 listopada 2017. 

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

ków Żywego Różańca.  

800 Za † męża Edwarda, rodziców z obu stron, brata Aleksandra, za †† z rodzin Pławeckich, 

Holeczków, Adamczyków za †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800 Za † ojca Czesława  Mazurkiewicza w kolejną rocznicę śmierci oraz za  †† z rodzin Ma-

zurkiewiczów, Ignorów, Sławińskich i Calów.  

XXXI Niedziela Zwykła - 5 listopada 2017. 

700 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najśw Serca Pana Jezusa oraz o rozwój ducho-

wy i liczebny wspólnoty.  

900 Za † siostrę Martę Majewską w 2. rocznicę śmierci jej męża Leona i pokrewieństwo z 

obu stron.  

1100 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla członków Związku Niewidomych Koło 

Chorzów.  

1230 Za † męża Jana Pustułkę, za †† rodziców Leokadię i Tadeusza, Wandę i Władysława.  

1700 Za † córkę Bożenę Zajdel w 5 r. śmierci jej ojca Ryszarda Pawlika.  


