
Ogłoszenia Parafialne 9.10.2016r. 

 
Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, w nie-

dziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – w czwartki 
dopiero po Mszy św. szkolnej.) W piątki października o godz. 2000 zapraszamy 
na „różaniec dla zapracowanych i zagonionych”.  

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego w domu katechetycz-
nym.  

W poniedziałek o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii s w. 
We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do wspólnej 

modlitwy w intencji chorych i cierpiących, po modlitwie spotkanie członków i sympa-

tyków akcji na probostwie. 

W czwartek 13 października zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeń-
stwo Fatimskie. Rozpoczniemy je o godz. 1800 Mszą św. w intencji wszystkich 
czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. 

W piątek o godz. 1530 spotkanie Apostolstwa Dobrej S mierci, a wieczorna Msza 
s w. w intencji z yjących i zmarłych członko w apostolstwa.   

W sobotę od godz. 1400 do 1630 Siostry Służebniczki zapraszają do klasztoru dzieci 

i młodzież na spotkanie. 

W najbliższą sobotę swoją 35. rocznicę powstania w parafii świętuje Odnowa w Du-

chu Świętym. Tego dnia Odnowa w Duchu Świętym dla całego rejonu. Odnowa zaprasza 

od godz. 1000. 
18 października nasza parafia organizuje darmowy wyjazd autokarem do Mu-

zeum Organo w S ląskich w Katowicach. Naszym przewodnikiem po Muzeum będzie 
prof. Julian Gembalski. Serdecznie zapraszamy. Wyjazd o godz. 1630 sprzed kos cioła. 
Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii lub zakrystii.  

Rodziców zainteresowanych korepetycjami dla swoich dzieci prosimy o 
zgłaszanie się w zakrystii lub w kancelarii. 

Członków i sympatyków Legionu Maryi zapraszamy na czuwanie Legionu w 
kaplicy sio str przy ul. Powstan co w odbędzie się w piątek 14 paz dziernika. Początek 
Mszą s w. o godz. 900 w kos ciele s w. Jadwigi Legion naszej parafii swo j dyz ur ma od 
1300 do 1500. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspo lnej modlitwy takz e poza 
tymi wyznaczonymi godzinami. 

Przypominamy o naszej parafialnej pielgrzymce do Ziemi Świętej w kwiet-
niu przyszłego roku. Szczego ły w kancelarii i na naszej stronie internetowej. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien  kolekta zbie-
rana będzie przez księz y i przeznaczona będzie na remonty i inwestycje. Przed ko-
s ciołem dzis  moz na wesprzec  Fundację Dzieło Nowego tysiąclecia. Bo g-Zapłac  za 
kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy numer 
Małego Gościa, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  

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

 
                                                                                                                 Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
9.10. 2016 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 17,11-19) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVIII Niedziela Zwykła  

    Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze 

Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dzie-

sięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, 

ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. 

A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, 

wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dzięko-

wał Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało 

oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i 

oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła.  Oto Słowo Pańskie. 

       Komentarz do Ewangelii 
 

   Ewangelista wyraźnie podkreśla, że Samarytanin zdał sobie sprawę ze swojego uzdro-

wienia. Przypatrzył się uważnie darowi i darczyńcy. W sumie niewiele w Ewangelii 

znajdziemy przypadków, kiedy uzdrowieni lub obdarzeni innymi darami ludzie przy-

chodzą do Jezusa, by Mu podziękować. Czy starosta na weselu w Kanie okazał Jezuso-

wi wdzięczność? Nie, bo nawet nie wiedział, że stągwie z winem to cudowny znak, a 

nie zapasy, które, jak sądził, pan młody wyciągnął na koniec imprezy z piwnicy. A na-

karmione chlebem i rybami tysiące ludzi, czy pisnęły chociaż słówko podziękowania?  

Przeciwnie, raczej chcieli Jezusa ustanowić ich karmicielem i cudotwórcą. (Swoją dro-

gą, Jezus aż tak się nie afiszował ze swoją dobrocią, by zmuszać ludzi do okazywaniu 

Mu wdzięczności). A czy my czasem nie zachowujemy się jak dzieci, które otrzymaw-

szy prezent, tak się na nim skupiają, że świata poza nim nie widzą, przynajmniej na 

pewien czas?  

   Czyli, innymi słowy, można widzieć i nie widzieć zarazem. Widzieć i nic nie zoba-

czyć na podobieństwo cielęcia, które patrzy na malowane wrota. Gapi się, łypie oczami, 

kręci łbem. I co z tego? Nic. Jak tam głupio stało, tak nadal stoi.  

Wszystko zależy więc od wewnętrznej postawy, a nie tylko od sprawnego wzroku. Jeśli 

uważam, że coś mi się należy, to na pewno nie przyjdę i nie podziękuję. Inaczej odniosę 

się do człowieka obdarowującego mnie jakimś darem, jeśli dostrzegam, że to wyraz 

jego miłości. A inaczej, jeśli jestem przekonany, że po prostu ta osoba "musi" a przy-

najmniej powinna wyświadczyć mi określone dobro. Na przykład, obowiązkiem żony, 

zdaniem niektórych panów, jest to, że "musi" ona gotować, sprzątać, prać i być zawsze 

gotowa do współżycia... Może trędowaci sądzili, że im się też wszystko należy?  

   Człowiek wewnętrznie uzdrowiony jest po prostu wdzięczny. Uzdrowienie i wdzięcz-

ność idą ze sobą w parze.  



XXVIII Niedziela Zwykła 9 października 2016. 

700 
Za †† Pawła, Józefa i Mariannę Drabów oraz Józefa i Agnieszkę Serwatków w kolejną 

rocznicę śmierci.  

900 Za † Andrzeja Romanka - od kuzyna Józefa z rodziną z Frydrychowic.  

1100 Za †† męża Henryka Stępnia w rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron.  

1230 
Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny Dołęgowskiej z okazji urodzin z podziękowa-

niem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. 

Antoniego i św. Rity.  

1700 
Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Zorychty z okazji 80. rocznicy urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na 

dalsze lata życia.                                                                                TE DEUM.  

Poniedziałek 10 października 2016. 

700 Za † Łucję Bochynek na pamiątkę urodzin.  

800 Za † Gertrudę Kozubek.  

1800 Za †† rodziców Antoniego i Wandę, Zofię i Teofila, za siostry: Stanisławę, Zdzisławę i 

Grażynę, szwagra Tadeusza oraz za †† z obu stron.  

Wtorek  11 października 2016. 

700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz za †† Ryszarda Dziurskiego i 

jego brata Marka.  

800 Za † męża Jerzego jako pamiątka urodzin.  

1800 1. Z podziękowaniem za uzdrowienie siostrzenicy Basi, z prośbą o dalszą łaskę zdrowia 

dla niej i całej rodziny. 

2. Za †† rodziców Kopyciok i Herman oraz pokrewieństwo z obu stron.  

Środa 12 października 2016.  

700 Za †† rodziców Stanisławę i Teodora Plewków, braci Sławomira i Karola Plewka, Gra-

żynę Kreczmer oraz za †† z rodziny Wyciślik i dusze w czyśćcu cierpiące.  

800 Za †† Zenona w kolejną rocznicę śmierci, Aleksandrę i Andrzeja Krzyżanowskich oraz 

za †† ich rodziców.  

1800 Msza św. zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i po-

dziękowań; 

- Do Opatrzności Bożej w intencji Bogumiły Strzałkowskiej z okazji 70.rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 

Matki Bożej.                                                                                     TE DEUM; 

- W intencji Krzysztofa Nawrata z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bo-

żej i św. Antoniego na dalsze lata życia.  

Czwartek 13 października 2016. 

700 Za † tatę Janusza Krajewskiego w 2. rocznicę śmierci.  

800 Za pośrednictwem MB Fatimskiej do Bożego Miłosierdzia za wszystkich †† członków 

Czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych  

1700 Za † Marię Kowalską od lokatorów z ul. Kopernika 8.  

1800 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli.  

Papieże o różańcu 
 

    Różaniec zawsze cieszył się pełnym poparciem Stolicy Apostolskiej, a poszczególni 

papieże wielokrotnie zachęcali wiernych do jego odmawiania. Ich różańcowe nauczanie 

było owocem nie tylko osobistej gorliwości i pobożności maryjnej, ale też głębokiego 

doświadczenia, które przekonywało ich o niezwykłej skuteczności różańca – wspaniałej 

modlitwy uwielbienia Matki Najświętszej a zarazem potężnej modlitwy wstawienni-

czej, jaką Maryja zanosi z nami do tronu Bożego.  

    Zapoznajmy się z kilkoma zachętami, jakie w długiej historii różańca zostały skiero-

wane do nas, wiernego ludu Bożego.  

„Różaniec każdego dnia uzyskuje dla chrześcijaństwa nowe błogosławieństwa.” (Urban 

IV). „Pragniemy, aby przede wszystkim w rodzinach znowu wszędzie zakwitł zwyczaj 

odmawiania różańca (…) Jeśli pragniecie pokoju w swej rodzinie, odmawiajcie róża-

niec.” (Pius XII)  

   „Nie rezygnujcie z praktykowania maryjnego różańca. Jest to forma modlitwy bardzo 

miła dziewiczej Matce Bożej i tak bardzo zalecana przez Najwyższych Paste-

rzy.” (Paweł VI)  

   „Źle się dzieje ze światem, bo jest w nim więcej bitew niż modlitw.” (Jan Paweł I)  

Piątek 14 października 2016. 

700 Za Parafian.  

800 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Piekarskiej i św. Antoniego z podzięko-

waniem za szczęśliwie przeprowadzoną operację oraz otrzymane łaski dla Konrada.  

1800 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.  

Sobota 15 października 2016. 

700 Za †† rodziców Stanisława i Elfrydę Tondos w kolejną rocznicę śmierci  

800 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. s. Faustyny za †† Zofię i Józefa Wil-

ków oraz Zofię, Emila, Kazimierza i Włodzimierza Piotrowskich, oraz za dusze w czyść-

cu cierpiące.  

1200 W intencji członków Odnowy w Duchu Świętym  z ok. 35 rocznicy założenia w parafii.  

1800 Za †† rodziców Anielę i Pawła oraz †† z rodzin Pipa i Rzyczek.  

XXIX Niedziela Zwykła 16 października  2016. 

700 Za † Jadwigę Mućkę jako pamiątka imienin.  

900 Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie          

i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.  

1100 Do Opatrzności Bożej w intencji syna z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia,   

z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

1230 1. Do Opatrzności Bożej w intencji Marty i Roberta Maczułów z okazji 1. rocznicy ślu-

bu, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej      

i św. Antoniego. 

2. Z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę MB Nieustającej Pomocy z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Jadwigi 

i Edmunda Majów.                                                                     TE DEUM  

1700 Za † męża Edmunda Olszewskiego w 4. rocznicę śmierci.  


