
Ogłoszenia Parafialne 8.11.2015r. 

 

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego.  
Zapraszamy dzisiaj na Nieszpory niedzielne o 1630.  
Jutro zapraszamy na Krąg Biblijny o godz. 1900. 
We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza  

do wspo lnej modlitwy w intencji chorych. O godz. 1900 spotkanie 
członko w i sympatyko w Akcji Katolickiej w domu katechetycznym.  

W  środę 11 listopada Msza s w. w intencji Ojczyzny o godz. 1800.  
W sobotę o godz. 1930  zapraszamy na Wieczór św. Jana Pawła II. 

W przyszłą niedzielę posługujące u nas Siostry Służebniczki organi-

zują tzw. „DRZWI  OTWARTE” do swojego klasztoru. Po każdej 

Mszy św. będzie można pomodlić się w kaplicy Sióstr oraz obejrzeć Salę 

bł. Edmunda Bojanowskiego, w której dzieci i młodzież będą mogli spę-

dzić każde sobotnie popołudnie od 1400 do 1630. Więcej informacji za 

tydzień. 

Przyszła niedziela w naszej archidiecezji jest takz e Dniem Mu-
zyki Liturgicznej. Z tej okazji zapraszamy za tydzien  O GODZINIE 
1600 NA KONCERT NASZEJ PARAFIALNEJ SCHOLI ŚW. PAWŁA, 
oraz w dniach od 15 do 22 listopada w kaplicy naszego kos cioła bę-
dzie miała miejsce wystawa zatytułowana „Muzyka organowa pa-
rafii św. Antoniego w Chorzowie”. Serdecznie zapraszamy. 

Przypominamy, że dzieci przygotowujące się do I komunii 
św. w listopadzie mają termin katechezy do wyboru: 18 lub 19 listo-
pada o godz. 1800.  

W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej S mierci,     
a wieczorna Msza s w. w intencji z yjących i zmarłych apostoło w.  

Dziękujemy za złoz one dzisiaj ofiary na biez ące potrzeby naszej 
parafii. Po Mszach Zespo ł Charytatywny prowadzi zbio rkę na Papie-
ską Fundację Pomocy Kos ciołowi w Potrzebie. Za tydzien  kolekta na 
potrzeby Archidiecezji, a po Mszach pod cho rem będzie moz liwos c  
wsparcia finansowego naszego byłego ks. wikariusza Andrzeja    
Dendurę, kto ry posługuje na Ukrainie. Ks. Andrzej w przyszłą nie-
dzielę wygłosi do nas Słowo Boz e.   

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są 
Misyjne Drogi. Jest  Mały Gość. Jest takz e „Głos Św. Antoniego”.   

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bo g udziela 
swego błogosławien stwa.      
      Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
8.11. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 12,38-44) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXXII Niedziela Zwykła  

   Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. 

Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na 

rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obja-

dają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy 

dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum 

wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przy-

szła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy 

przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta ubo-

ga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszy-

scy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku 

wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Oto Słowo Pańskie. 

11 listopada - Św. Marcina z Tour   

   Dzieje życia tego świętego należą także do jednych z najbardziej spektakular-

nych żywotów. Marcin urodził się na terenie dzisiejszych Węgier jako syn 

rzymskiego żołnierza. Jak wskazuje jego imię - Martinus - miał być poświęco-

ny Marsowi, bogowi wojny jako żołnierz, co też się stało. Ówczesne zwyczaje 

zabraniały chrześcijanom podejmowania żołnierskiego zawodu, dlatego też 

Marcin musiał opuścić wojsko, by przyjąć chrzest, a później - jak tego pragnął - 

zostać księdzem. Marcin miał ok. 23 lata, gdy w roku 339 przyjął chrzest, sta-

jąc się żołnierzem Chrystusa. Było to w Amiens. Młody oficer przechadzał się 

podczas pełnienia warty, gdy zobaczył zziębniętego żebraka i oddał mu połowę 

swego żołnierskiego płaszcza. W nocy przyśnił mu się Chrystus odziany w po-

łowę jego żołnierskiej opończy. W wieku 40 lat, dzięki cudownemu ocaleniu 

przed wojną, dokonanemu za sprawą Marcina, który wyruszył przeciw wrogo-

wi bez broni, lecz z krzyżem, Marcin opuścił wojsko. W 360 r. przyjął święce-

nia, a w dziesięć lat później zostaje obwołany biskupem Tours, którą to funkcję 

spełniał 26 lat. Marcin wprowadził nowy sposób realizowania biskupstwa. Czę-

sto opuszczał swoją rezydencję, by samemu głosić Ewangelię, zakładać kościo-

ły, wizytować wspólnoty chrześcijańskie. Gdy zmarł, w jego pogrzebie uczest-

niczyły ogromne - jak na tamte czasy - tłumy.   



XXXII NIEDZIELA  Zwykła - 8 listopada 2015.   

  700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania do 

Arcybractwa.   

 900 Za†† kierowników duchowych oraz za †† członków Legionu Maryi.  

1100 Za † Helenę Gołkowską w 1. rocznicę śmierci.  

1230 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów oraz braci Tadeusza i Stanisława.  

1700 Za †† Romana Frydel w 15. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, siostrę Do-

rotę, jej męża oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

Poniedziałek  - 9 listopada 2015. 

700 Za †† rodziców Józefa i Cecylię Trela, męża Zenona Sroczyńskiego, braci i te-

ściów.  

800 Za † s.M. Mariolę.  
1800 Za † Michała Dudzika w kolejną rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Dudzi-

ków, Poloczków i Potockich.  

Wtorek 10 listopada 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, otwartość na działanie Ducha Św. i zawie-

rzenie rodu Piskorek, Madyś, Adamaszek Bożej Opatrzności.  

800 Za † Gertrudę Kozubek.  

1800 Za †† rodziców Romana i Zofię Łamików oraz dziadków z obu stron.  

Środa 11 listopada 2015. 

700 Za † Teresę Wróbel w 6. rocznicę śmierci.  

800 Za †† rodziców: Marcina jako pamiątka imienin i Józefę Tomczaków.  

1800 1. W intencji Ojczyzny. 

2. Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań; 

- O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego 

oraz opiekę Matki Bożej dla Nikoli Mirgi z okazji 18.rocznicy urodzin; 

- Za † Anielę Adamiec jako pamiątka urodzin; 

- Za †† rodziców Józefę i Jana Wiśniewskich, za †† z rodzin Ździebko i Raben-

da. 

- Za †† rodziców Ryszarda i Gertrudę Królów, †† z pokrewieństwa z obu stron i 

dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek 12 listopada 2015. 

700 Za † Marię Pytlik.  

800  

1700 Za † męża Józefa Mandzika i †† rodziców z obu stron, ciocię Franciszkę, za 

Wandę i Klarę Matysek oraz Krystynę i Jerzego Trefońskich.  

Piątek 13 listopada 2015. 

700 Za Parafian.  

800 Za †† Łucję i Ryszarda Leksów od przyjaciół.  

1800 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

2. O światło Ducha Świętego dla nowych członków wspólnoty Przemierza Ro-

dzin Mamre.  

Sobota 14 listopada 2015. 

700 Za Zgromadzenie Sióstr Służebniczek o rozwój duchowy i liczebny oraz o 

dar kanonizacji Założyciela o. Edmunda Bojanowskiego.  

800 Do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem św. Faustyny o radość życia 

wiecznego dla †† Zofii,  Włodzimierza i Emila Piotrowskich, za †† Zofię i 

Józefa Wilków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

1500 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Matki  Bożej dla 

Zygmunta Błaszczaka z okazji 70. rocznicy urodzin.   TE DEUM.  

1800 Za † Halec-Kałuża, męża Pawła i Jadwigę Gambusz.  

XXXIII NIEDZIELA Zwykła 15 listopada 2015.  

700 Za † Romana Bartoszka w 1. rocznicę śmierci.  

900 Za †† Marię i Jana Zehnal.  

1100 W int. Celiny z okazji 80.rocznicy ur. z podziękowaniem za dar życia i otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB i wstawiennictwo św. Anto-

niego oraz o potrzebne łaski na dalsze lata.    TE DEUM  

1230 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Jana i Stanisła-

wy oraz za †† z obu stron.  

1700 Za †† rodziców Mariannę i Michała Knopów, Stanisławę i Leona Deloch oraz za 

†† braci Włodzimierza i Tadeusza Knopa.  

(…) Św. Marcin znany jest przede wszystkim z uczynku miłości braterskiej. Kiedy był jeszcze 

młodym żołnierzem, spotkał na drodze ubogiego człowieka skostniałego i kulącego się z zimna. 

Wziął więc swój płaszcz, przeciął go mieczem na pół i jedną z części oddał owemu człowiekowi. 

W nocy ukazał mu się we śnie Jezus, okryty tym właśnie płaszczem.  
Drodzy bracia i siostry, miłosierny gest św. Marcina wynika z tej samej logiki, która skłoniła 

Jezusa do rozmnożenia chlebów dla zgłodniałych rzesz, a przede wszystkim do dania samego 

siebie jako pokarmu dla ludzkości w Eucharystii, będącej najwyższym znakiem miłości Bo-

ga, Sacramentum caritatis. Jest to logika dzielenia się z innymi, która w autentyczny sposób wy-

raża miłość bliźniego. Niech św. Marcin pomoże nam zrozumieć, że tylko wtedy, gdy wszyscy 

będziemy starali się dzielić z innymi, będzie można stawić czoło wielkiemu wyzwaniu naszego 

czasu, jakim jest konieczność budowania pokojowego i sprawiedliwego świata, w którym każdy 

będzie mógł żyć godnie. Może to nastąpić, jeśli przeważy w światowej skali model autentycznej 

solidarności, co pozwoli zapewnić wszystkim mieszkańcom planety żywność, wodę, niezbędną 

opiekę lekarską, a także pracę i zasoby energetyczne, jak również dostęp do dóbr kultury, wiedzy 

naukowej i technicznej.  

Zwracamy się teraz do Najświętszej Maryi Panny prosząc, aby pomagała wszystkim chrześci-

janom stawać się na wzór św. Marcina wielkodusznymi świadkami Ewangelii miłości i niestru-

dzenie budować kulturę solidarnego dzielenia się z innymi.  

(Benedykt XVI - Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 11 listopada 2007) 


