
Ogłoszenia Parafialne 4.10.2020 r. 

 

W październiku serdecznie zachęcamy do udziału 
w naboz en stwach ro z an cowych, w niedziele o 1615, a w tygodniu 
o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – w czwartki dopiero po Mszy 
s w. szkolnej.) W s rodę o 2000 ro z aniec dla zapracowanych. Za 
odmawianie ro z an ca moz na uzyskac  odpust zupełny. Grupy i ruchy 
parafialne zapraszamy do prowadzenia modlitwy ro z an cowej, 
w zakrystii powstaje lista prowadzących. 

 

W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu 
Biblijnego. 

 

W czwartek o godz. 1800 zapraszamy na spotkanie 
parafian, którzy już pełnią posługę czytających podczas Mszy św. 
oraz serdecznie zapraszamy tych kto rzy chcieliby taką posługę pełnic .  

 

W czwartek 15 października o godz. 1800 odbędzie się 
spotkanie Rady Parafialnej.  

 

W sobotę odwiedziny chorych parafian z posługą 
sakramentalną.  Przypominamy, że szafarze nadzwyczajni 
Komunii s w. zanoszą chorym Pana Jezusa co niedzielę. Zachęcamy do 
korzystania z tych moz liwos ci. 

 

Ogłoszenie dla chórzystów – od jutra próby chóru 
Cantabile odbywać się będą w kaz dy poniedziałek o godz. 1745, 
w Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego 7 
w Sali widowiskowej 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Stolicę Piotrową. 
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii, a po Mszach z okazji 
XX Dnia Papieskiego będzie moz liwos c  wsparcia Fundacji Dzieła 
Nowego Tysiąclecia. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.   

 

Proszono nas o podanie ogłoszenia: W przyszłą niedzielę 
w godzinach od 14 do 18 odbędzie się festyn charytatywny, na którym 
odbędzie się kiermasz ciast, licytacje, przejażdżki motorem. Zebrane 
środki będą przeznaczone na chorą rdzeniowy zanik mięśni Oliwię Hylę. 
Potrzebna suma na operację to 9,5 miliona złotych. 

 

Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam 
wszystkim Bo g udziela swego błogosławien stwa.  Szczęś c  Boz e! 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył 

winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, 
w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego 
obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne 
sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego 
syna. 

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; 
chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, 
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, 
co uczyni z owymi rolnikami?» 

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę 
innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej 
porze». 

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie 
kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, 
i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo 
Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».  

        Mt 21, 33-43  

Głos świętego Antoniego 
4.10.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

W tym tygodniu przypada: 
 
 

poniedziałek wspom. św.  Faustyny Kowalskiej; 

wtorek wspom. dow. Św.. Brunona;  

środa  wspom. NMP Różańcowej; 

piątek  wspom. dow. św. Dionizego i tow.; 

  wspom. dow. św. Jana Leonardiego; 

zachęcamy do udziału w naboz en stwach ro z an cowych: 

w niedziele o godz. 1615,  w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem 
czwartku – po Mszy s w. szkolnej.) w s rodę o godz. 2000 ro z aniec dla 
zapracowanych.  



Poniedziałek  5 października 2020. 
700

 Za †† siostrę Marię Paszko, rodziców i dziadków. 

800
 Za †† syna Zbigniewa Jarczaka, Annę i Józefa Jarczaków oraz Zofię i 

Szczepana Obalskich. 

1800
 W intencji Aleksandry z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

Wtorek 6 października 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † Beatrycze Pohl w 3 rocznicę śmierci. 

1800
 1. W intencji Agaty Kaczmarek z ok.  urodzin jako podziękowanie za dar 

życia z prośbą o Boże błog. dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 
2. W intencji Mai, Moniki i Ani oraz ich rodzin. 

Środa 7 października 2020. 
700

 Za † Ireneusza Kułagę w 12 rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

800
 W intencji Iwony Dulat z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań; 
- Za †† rodziców: Zdzisławę i Mieczysława; 
- Za † Janinę Lizoń; 
- Za † Henryka Szołtyska w 30 dzień po śmierci; 
- Za † Helmuta Kempę w 30 dzień po śmierci. 

Czwartek 8 października 2020. 
700

 Za †† męża Norberta Szklorza, jego rodziców i rodzeństwo. 

800
 W int. Brygidy Bogaleckiej z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia 

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

1700
 1. Za †† Jerzego Piechockiego w 5 r. śmierci, rodziców Wacława i Marię. 

2. Za † Helenę Smołę - od rodziny z Międzybrodzia Żywieckiego. 

Piątek 9 października 2020. 
700

 Za † Bogdana Obrochtę - od Władysławy i Tadeusza Miętusów z USA. 

800
 Z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błog., światło Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej z okazji urodzin Krystyny Dołęgowskiej. 

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

2. Za †† Krystynę Gabriel w 1 rocznicę śmierci oraz Ryszarda Gabriel. 

Sobota 10 października 2020. 
700

 Za †† rodziców Eugenię i Maksymiliana Warzechów, Michalinę i Stanisława 
Zimnych, brata Henryka oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1300
 Ślub: Beata Grzebieniak – Andrea Milazzo. 

1800
 Za †† rodziców Jana i Hildegardę Dembskich oraz brata Manfreda. 

 

NIEDZIELA 11 października 2020. 

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

900
 Za †† rodziców Władysławę i Maksymiliana Wojtczaków, dziadków: 

Banaszków i Wojtczaków, Elżbietę Zielińską i Adama Olasa. 

1100
 Za † tatę Stanisława Mironowicza oraz †† z rodzin Mironowicz, Szmid i 

Gwiner. 

1230
 W intencji Bartka z okazji 18 urodzin jako podziękowanie za dar życia z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

1700
 Za †† Leona i Stanisława Grzebieniaków, Stanisławę Sokal oraz 

pokrewieństwo z obu stron. 

Św. Ludwik Maria 
Grignon de Montfort 

o różańcu: 

„Różaniec jest źródłem i 
skarbnicą dóbr różnego rodzaju: 

grzesznicy otrzymują 
przebaczenie win; spragnieni 

doskonałości rosną w łasce; […] 
ci, którzy płaczą, znajdują 

radość; kuszeni bywają 
uspokojeni; potrzebujący otrzymują pomoc i pociechę; zakonnicy powracają 

do życia bardziej doskonałego; nieuczeni zostają pouczeni; żywi tryumfują nad 
próżnościami; a zmarli otrzymują oczekiwane miłosierdzie jako pomoc.” 

 

*** 

„Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest 
czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest 

czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy 
w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. 

Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych.” 

*** 

„Zdrowaś Maryjo dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem 
i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, 

którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, jest 
uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią 

Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej.” 


