
Ogłoszenia Parafialne 21.10.2018r. 

 
Czcicieli św. Rity zapraszamy jotro po Mszy św. na nabożeństwo      z 

ucałowaniem relikwii św. Rity. Nie będzie nabożeństwa różańcowego 
przed mszą wieczorną.  

Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, 
w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku –       
w czwartki dopiero po Mszy s w. szkolnej.) W piątki paz dziernika o godz. 
2000 zapraszamy na „ro z aniec dla zapracowanych i zagonionych”.  

W środę o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W tym miesiącu wyjątkowo w czwartek, a nie w s rodę zapraszamy 

emeryto w na spotkanie na probostwie o godz. 1400.  
Nasza Parafia razem ze Szkoła Podstawową Katolika organizują dla 

dzieci 31 października Bal wszystkich Świętych. Początek o godz. 1500 
w krypcie kościoła, zakończenie przemarszem do kościoła na róża-
niec. Obowiązuje przebranie za świętego, zapisy w zakrystii, kancela-
rii. Udział w balu jest darmowy. 

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi – dlatego zachę-
camy do składania tzw. „zalecek” za naszych bliskich zmarłych, za dusze 
w czys c cu cierpiące. Zalecki moz na składac  w kancelarii i w zakrystii. 
W intencji Zmarłych zalecanych odprawimy Msze Ś w. 2 listopada o 700, 900, 
1800, oraz będziemy odmawiali ro z aniec w pierwszym tygodniu listopada. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest jeszcze 
Mały Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Anto-
niego.  

Przypominamy o wstępnym rozpoznaniu czy znalez li by się chętni do 
odbycia pielgrzymki do Medziugorje i chorwackich sanktuario w. Os mio-
dniowa, autokarowa na  przełomie czerwca i lipca przyszłego roku. Śzaco-
wany koszt ma nie przekroczyc  2000 zł. Śzczego ły w kancelarii parafialnej. 
Zainteresowanych prosimy o wstępne zgłoszenie do kon ca paz dziernika    
w kancelarii swojego udziału. Wstępnie juz  14 oso b zadeklarowało chęc  
wyjazdu. 

Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na misji s więtych. Za tydzien  kolekta 
zbierac  będzie ks. proboszcz Dariusz Kreihs, na budowę s wiątyni. Bo g-
Zapłac  za kaz dą ofiarę.  

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g 
udziela swego błogosławien stwa.      
   

  
                                                                                           Szczęść Boże! 
 

Głos świętego Antoniego 
21.10. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 10, 35-45)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIX Niedziela Zwykła   

   Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, 

pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co 

chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej 

chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie". Jezus im od-

parł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, 

albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: 

"Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie 

pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do 

Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie 

się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu 

pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do 

siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uci-

skają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. 

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem 

wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby słu-

żyć i dać swoje życie jako okup za wielu".  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 
 

   To jest naturalne, że dążymy do wielkości. Ona jest wpisana w naszą naturę i 

jej realizacja oznacza wypełnienie naszego człowieczeństwa. Chodzi jednak o 

sposób, w jaki naszą wielkość próbujemy zrealizować. Na pewno nie da się 

tego zrobić "uciskaniem" innych i dawaniem im odczuć posiadanej władzy.  

   Jezus zdemaskował intencje Jakuba i Jana. Wydawałoby się, że po prostu 

pragną być w Niebie po śmierci, a tymczasem chodziło im o posiadanie władzy 

nad innymi (chcieli być po obu stronach Jezusa i bezpośrednio przy Nim, bo 

może chcieli na Niego wpływać?). Wpływanie na losy drugiego człowieka (i 

świata) nie daje możliwości zrealizowania naszej wielkości. To umożliwia tyl-

ko postawa służby (czyli Miłość). Władza daje sztuczne poczucie wielkości.  



 XXIX Niedziela Zwykła  21 października 2018. 

700 
Za †† Dorotę Sotor, Krystynę Pietrasiak, Zdzisławę Buchacz, †† z ich rodzin i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

900 
W int Gabrieli Potkowy z okazji 60. rocz. urodzin  z podziękowaniem za dar życia i otrzy-

mane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla solenizantki i 

całej rodziny.                                                                                               TE DEUM. 

1100 Za żyjących i †† członków Polskiego Związku Niewidomych Koła Chorzów. 

1230 

1. Z okazji 50. rocz. ślubu Wandy i Jerzego Gansinców z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej      TE DEUM. 
2.  Z okazji 30. rocznicy ślubu Mirosławy i Krzysztofa i 29. urodzin syna Tomasza. 

1700 Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków, Franciszka i Marię. 

Wspomnienie Św. Jana Pawła II - Poniedziałek  22 października 2018. 

700 Za parafian. 

800 Za †† Jana Białasa, jego rodziców i rodzeństwo. 

1800 
1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 
2. Za †† rodziców Otylię i Józefa Siupka, męża Krzysztofa, jego rodziców Władysława i 

Jadwigę Gajdę. 

Wtorek 23 października 2018. 

700 
1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 
2. Za † męża Henryka Knapczyka, rodziców z obu stron, siostry, braci, pokrewieństwo z 

obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800 Za † Helenę Wojdę - od bratowej Maryli z córką Dorotą. 

1800 Za †† Martę Horak w kolejną r. śm., męża Teodora, rodziców z obu stron i rodzeństwo. 

Środa 24 października 2018. 

700 
W intencji Piotra Nowaka z okazji 50. rocznicy urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo 

Boże. 

800 Za †† rodziców Elfrydę i Stanisława Tondosów. 

1800 

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

dziękowań; 
- Za † Edmunda Wasilewskiego w kolejną rocznicę śmierci; 
- Za † Wandę Wojak w I. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny; 
- Za † Krystynę Krokier i †† lokatorów z ul. Krzywej 9; 
- Za † Barbarę Skolik w 30 dni po śmierci i † Józefa Skolika; 
- Za † Horsta Piscza w 30 dni po śmierci; 
- Za † Jerzego Hupkę w 30 dni po śmierci i †† z rodz. Szubert, Hupka, Pniok, Wolny. 
- Za † Teresę Kwiatkowską od lokatorów z ul. Gałeczki 9. 

Czwartek 25 października 2018. 

700 
Za †† Krystynę Nawarę, rodziców Martę i Jana Kukloków oraz braci Jerzego, Erwina, 

Piotra i Waldemara. 

800 
Za †† rodziców: Józefę i Tomczaków - jako pamiątka urodzin Marcina oraz †† z rodz. 

Tomczaków. 

1700 
1. Za † Józefa Lenarta w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za † Halinę Zawistowską-Wąchalską w 10. rocz. śmierci, za żywych i †† z rodzin Za-

wistowskich i Wąchalskich. 

Modlitwa odmówiona przez Św. Jana Pawła II  

na zakończenie Różańca św. w Lourdes, 14 sierpnia 2004 r  
 

   Ave Maria, Niewiasto uboga i pokorna, błogosławiona przez Najwyższego! Dziewico 

nadziei, proroctwo nowych czasów, przyłączamy się do Twego kantyku chwały, by cele-

brować miłosierdzie Pana, by głosić nadejście Królestwa i całkowite wyzwolenie czło-

wieka. Ave Maria, pokorna Służebnico Pańska, chwalebna Matko Chrystusa! Dziewico 

wierna, święte mieszkanie Słowa, naucz nas wytrwałości w słuchaniu Słowa, uległości 

wobec głosu Ducha, uwagi na Jego apele w skrytości sumienia oraz na Jego przejawy w 

wydarzeniach historii. Ave Maria, Niewiasto boleści, Matko żywych! Dziewico pod 

Krzyżem, nowa Ewo, bądź naszą przewodniczką na drogach świata, naucz nas żyć miło-

ścią Chrystusa i szerzyć ją, stać wraz z Tobą pod niezliczonymi krzyżami, na których 

Syn Twój wciąż jest krzyżowany. Ave Maria, Niewiasto wiary, pierwsza spośród 

uczniów! Dziewico, Matko Kościoła, pomóż nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, która 

jest w nas, ufając w dobroć człowieka i w miłość Ojca. Naucz nas budować świat od 

środka: w głębokości milczenia i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w niezastąpio-

nej płodności Krzyża. Święta Maryjo, Matko wierzących, Pani nasza z Lourdes, módl się 

za nami. Amen. 

Piątek 26 października 2018. 

700 Za †† Annelesie i Edwarda Kalwarów. 

800 
1. Za †† rodziców Zofię i Fryderyka Pilarskich w kolejną rocznicę śmierci oraz † siostrę 

Halinę 
2. Za † Irenę Konieczko od siostry Eriki z rodziną 

1800 
1. Za † męża Helmuta oraz †† rodziców i teściów 
2. Za † Anastazję Janusz w 1. rocznicę śmierci 

  Sobota 27 października 2018. 
700 Za † Janinę Walkowiak w kolejną rocznicę śmierci, męża Antoniego i rodziców 

800 
Do Op. Bożej, za wstawiennictwem NMP w int solenizantek Anieli Belli, Teresy Waw-

rzyczek i Katarzyny Kucharskiej z prośbą o zdrowie, Boże błog. na dalsze lata, łaskę wia-

ry, dary Ducha Św. i opiekę św. Franciszka. 

1800 Za † Bogumiłę Strzałkowską - od sąsiadów z ul. Dąbrowskiego 33 

 XXX Niedziela Zwykła 28 października 2018. 

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

rodziców. 

900 Za † Tadeusza Nowaka. 

1100 
Z okazji 55. rocznicy ślubu Genowefy i Jerzego Małeckich jako podziękowanie za otrzy-

mane 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 


