
Ogłoszenia Parafialne 2.09.2018r. 

 
Decyzją Ks. Abpa W. Skworca nasz ks. wikariusz Bartłomiej Szymczak za-

kończył posługę w naszej wspólnocie parafialnej i od 30 sierpnia pełni posłu-
gę wikarego w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach.  

Ks. Bartka oficjalnie pożegnamy i podziękujemy mu za  czteroletnią posłu-
gę w najbliższy czwartek podczas Mszy św. o godz. 1700. Serdecznie zapra-
szam Was do wspólnej modlitwy. 

W naszej wspólnocie witamy serdecznie ks. Piotra Mroczkowskiego, który 
od 30 sierpnia jest naszym nowym wikarym. Ks. Piotr urodził się 13 lutego 
1986,  pochodzi z Knurowa, z parafii Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczy-
na posługę w swojej trzeciej parafii. Dotychczas był wikarym na Bytkowie 
oraz w parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi. Ks. Piotrowi życzymy wielu 
Łask Bożych, opieki św. Antoniego, u którego serdecznie raz jeszcze go wita-
my. 

Dobiegł do końca czas urlopów i wakacji. Zapraszamy serdecznie rodzico w 
i nauczycieli ucznio w szko ł: IV liceum Ogólnokształcącego, „Gastronomika” i 
„Ekonomika” na Mszę św. inaugurującą Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny jutro 
o godz. godz. 800. Uczniów szkół podstawowych serdecznie zapraszamy w 
czwartek 6 września na godz. 1700 na Mszę św. szkolną. Dzieciom rozpoczyna-
jącym naukę w szkole zostaną pobłogosławione tornistry i plecaki.   

Od jutra w kancelarii parafialnej można zamawiać msze św na przyszły 
rok kalendarzowy. 

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na spotkania Ministrantów i Dzieci 
Maryi oraz Bożych Nutek w sobotę na godz. 1000. Zapraszamy nowych kandyda-
to w na ministranto w i dziewczynki do wspo lnoty Dzieci Maryi i Boz ych Nutek.  

Młodzież zapraszamy na spotkanie oazowe w piątek po Mszy św. wieczor-
nej. W sobotę 8 września o godz. 730 sprzed kościoła wyjedziemy na piel-
grzymkę do Skoczowa i okolic.  

W przyszłą niedzielę przypada 84. rocznica poświęcenia naszej świątyni, 
którego dokonał 9 września 1934 roku bp Stanisław Adamski. Za nawiedze-
nie w tym dniu naszego kościoła i odmówienie w nim Ojcze nasz i Wierzę w 
Boga można uzyskać odpust zupełny. 

Chorych parafian z posługa sakramentalną odwiedzimy w sobotę 15 wrzes nia. 
Dziękujemy za złożone dzis  ofiary na potrzeby archidiecezji. Za tydzien  kolek-

ta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu S ląskiego,  Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.  
Zapraszamy na dzisiejsze Nieszpory i na adoracje Najs więtszego Sakramentu 

w naszej s wiątyni: we wtorek po wieczornej Mszy s w, w czwartek o 1530, w piątek 
o 2000  i w sobotę od 1700. 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy numer Ma-
łego Gościa są Misyjne Drogi oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam wszystkim Bo g udziela swego 
błogosławien stwa.  

 
                                                                                                                Szczęść Boże! 

Głos świętego Antoniego 
2.09. 2018 r. Rok liturgiczny: B  

(Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXII Niedziela Zwykła   

   U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, 

to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzyma-

jąc się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając 

pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele 

innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kub-

ków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w 

Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, 

lecz jedzą nieczystymi rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz 

powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, 

lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad 

podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej 

tradycji". Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie 

Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mo-

głoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni czło-

wieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 

nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i 

czyni człowieka nieczystym".  Oto Słowo Pańskie. 

Komentarz do Ewangelii 

 

   Jezus zarzuca faryzeuszom również stosowanie podwójnej miary. Wobec in-

nych są wymagający, surowi, stosują nieznośny legalizm, natomiast wobec sie-

bie są pobłażliwi, stosują taryfy ulgowe, ułatwienia. Są dobrymi nauczycielami, 

ale złymi przykładami. Jezus nie podważa ich autorytetu, nie zachęca do niepo-

słuszeństwa. Piętnuje jedynie nauczanie, któremu nie towarzyszy odpowiednia 

praktyka. 

   Reasumując, "faryzejskie nawrócenie" polega na doskonałości zewnętrznej, 

przy zaniedbaniu wnętrza. Pozostaje na płaszczyźnie religijności, a więc rytów, 

uczynków, modlitw… Natomiast brakuje mu duchowości, czyli miłości, płyną-

cej z przemienionego, czystego serca. Nawrócony zewnętrznie podobny jest do 

człowieka, który pokrywa tynkiem szczelinę w murze, zamiast naprawić rozpa-

dający się mur. Zajmuje się zewnętrzną kosmetyką, a nie istotą, fundamentem, 

głębią. 



XXII Niedziela Zwykła 2 września 2018. 
700 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ  i o rozwój duchowy i liczebny wspólnoty. 

900 
Z okazji 1 rocznicy ślubu Joanny i Dawida Ziemczyków z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1100 
Do Op. Bożej, MB Nieustającej Pomocy i św. Antoniego z ok. 80 urodzin Barbary Olkis, 

z podzięk. za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla solenizantki 

i całej rodziny.                                                              TE DEUM 

1230 
W int. Łucji i Rajnholda Kozubów z ok. 55 r. zawarcia sakramentu związku małżeńskiego 

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla mał-

żonków i całej rodziny. 

1700 Za †† Adelajdę i Franciszka Kompałów. 

Poniedziałek 3 września 2018. 
700 O dar wiary dla Marty i Michała. 

800 
Inauguracja Roku Szkolnego dla IV Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum, Gastrono-

mika i Ekonomika 

1800 
Z okazji urodzin Haliny i Janiny, prawnuczki Joanny z podziękowaniem za odebrane łaski 

z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

Wtorek 4 września 2018. 

700
 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † tatę Leona Kubickie-

go w 30 r. śmierci. 

800
 Za †† rodziców Zofię i Ryszarda Szojdów, brata i bratową, ††Annę, Łucję i Ludwika 

Bortlik, siostrę Elfrydę i Leona Żakowskiego. 

1800
 Z okazji 35 r. ślubu Renaty i Mirosława z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze Boże błog. opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny.     TE DEUM 

Środa 5 września 2018. 

700 
Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy o łaski i zdrowie dla rodziny Sroczyń-

skich. 

800 Za †† Janinę i Stanisława Foryś w kolejną r. śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 

Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 

- Za † Albinę Gnutek, męża Stanisława, syna Leszka, synową Kazimierę. - Za † Dorotę 

Makiołę. - Za † Marka Łuszczewa w 30 dni po śmierci. - Za † Danielę Słokę - od lokato-

rów z ul. Młodzieżowej 39. - Za Maję, Monikę i Annę o błogosławieństwo Boże, zdrowie 

i dary Ducha św. dla całej rodziny. - O pomyślny przebieg operacji dla Danuty. 

Czwartek 6 września 2018. 

700 
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do ka-

płaństwa. 

800 Za † Gertrudę Kozubek. 

1700 Inauguracja Roku Szkolnego dla uczniów szkół podstawowych. 

Piątek 7 września 2018. 
700 Ku czci NSPJw intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

800 

1. Do Opatrzności Bożej w int.  Romana Hanka z okazji 70 r. urodzin,  z podziękowaniem 

za odebrane łaski z prośbą o zdrowie dla solenizanta i całej rodziny. 
2. Z okazji 60 r. ślubu Any i Paula Hanslików z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie. 

1800 
O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz o radość życia wiecznego dla †† z 

obu stron. 

Papież Franciszek do młodzieży 
 

   Aby być dobrym chrześcijaninem nie wystarczy nie czynić zła. Konieczne jest przy-

lgnięcie do dobra i czynienie dobra. Dlatego też św. Paweł kontynuuje: "Bądźcie dla 

siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam 

przebaczył w Chrystusie" (w. 32). Wiele razy zdarza się słyszeć niektórych, gdy mó-

wią: "nikogo nie krzywdzę". Czuje się, jakby był świętym. W porządku, ale czy czynisz 

dobro? Iluż ludzi nie czyni zła, ale także nie czyni dobra, a ich życie upływa w obojęt-

ności, apatii, letniości. Taka postawa jest sprzeczna z Ewangelią, i jest także sprzeczna 

z charakterem was, młodych ludzi, którzy z natury jesteście dynamiczni, entuzjastyczni 

i odważni. Zapamiętajcie te słowa, a jeśli je zapamiętacie, możemy powtórzyć je razem: 

"Dobrze nie czynić zła, ale źle nie czynić dobra". Czy zrozumieliście? Powiedzmy to 

razem: [powtarzają] ¬"Dobrze nie czynić zła, ale źle nie czynić dobra". Mówią to św. 

Albert Hurtado.   

   Dzisiaj zachęcam was, abyście byli czynnie zaangażowani w czynienie dobra! Nie 

czujcie się dobrze, gdy nie czynicie zła; każdy jest winien dobra, które mógł uczynić, a 

którego nie uczynił. Nie wystarczy nie nienawidzić, trzeba przebaczać; nie wystarczy 

nie chować urazy, musimy modlić się za nieprzyjaciół; nie wystarcza nie być przyczyną 

podziału, musimy wnosić pokój tam, gdzie go nie ma; nie wystarcza nie mówić źle o 

innych, musimy przerywać, gdy słyszymy, że ktoś źle mówi o kimś innym. Powstrzy-

mać plotkarza. To oznacza czynienie dobra. Jeśli nie przeciwstawiamy się złu, milcząco 

je umacniamy. Trzeba interweniować tam, gdzie szerzy się zło; ponieważ zło szerzy się 

tam, gdzie nie ma śmiałych chrześcijan, którzy przeciwstawiają się dobrem, "postępując 

drogą miłości" (por. 5, 2), zgodnie z napomnieniem św. Pawła.  

 Sobota 8 września 2018. 

700 
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i †† człon-

ków Żywego Różańca. 

800 
Za †† Franciszka Urzona, rodziców, teściów, brata Jerzego i szwagierek Lidii i Magdale-

ny. 

1300 Ślub rzymski: Mateusz Błach i Dorota Walnik 

1800 Za † mamę Zofię Mierzwę w 4 r. śmierci. 

 XXIII Niedziela Zwykła  9 września 2018. 

700 Za parafian. 

900 
Z okazji 87 r. urodzin mamy, babci i prababci Teresy Janoszki o Boże błogosławieństwo 

zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz za † męża Romualda Janoszka i †† z rodziny. 

1100 
W intencji Artura Stawickiego z ok. chrztu oraz w intencji Filipa z okazji 2 rocznicy uro-

dzin. 

1230 
Do Op. Bożej za wstawiennictwem MB Piekarskiej i św. Antoniego z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w int. Małgorzaty i Stanisława 

Kaszlików w 50 r. ślubu dla jubilatów i synów z rodzinami i całej rodziny.   TE DEUM 

1700 Za † Andrzeja Gomołkę w kolejną rocznicę śmierci. 


