
10/11/2022 Czwartek 

700
 Za †† rodziców Janinę i Witolda oraz męża Ryszarda Tabora 

w kolejne rocznice śmierci. 

800
 Za †† Janinę, Stefana i Ewę Widerów. 

1700
 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla żony 
Wioli oraz o opiekę Anioła Stróża dla córek Dominiki i Emilki. 

11/11/2022 Piątek 

700
 Za †† rodziców Marcina jako pamiątka imienin i Józefy Tomczaków 

oraz †† pokrewieństwo z obu stron. 

900
 W intencji Ojczyzny. 

1800
 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

12/11/2022 Sobota 

700
   

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

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za † córkę Bożenę Zajdel Pawlik w 10 r. śmierci, jej ojca Ryszarda, 

dziadków i teściów. 

13/11/2022 XXXIII Niedziela Zwykła 

700
 Za †† rodziców Jadwigę i Wincentego Lendlów, Helenę i Jerzego 

Dryndów, za †† dziadków i rodziców chrzestnych. 

900
 Za † Stanisława Kulawika w 2. rocznicę śmierci. 

1100
 Za † Halinę Zawistowską-Wąchalską oraz †† rodziców. 

1230
 W intencji Antoniego i Marii Forenców z okazji 55. rocznicy ślubu 

jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. Te Deum 

1700
 Za †† Edwarda, Urszulę i Marka Misiaków. 

w tym tygodniu przypadają: 
 

 środa  - ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI  
     LATERAŃSKIEJ  

 czwartek  - Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK  

 piątek  - Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa  

 sobota  - Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz  

XXXII Niedziela Zwykła 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz 
tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był 
bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo 
swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł 
bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie 
zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu 
więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za 
żonę». 

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż 
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie 
przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż 
wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są 
dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest 
mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla Niego żyją».   Łk 20, 27-38  

Głos świętego Antoniego 
06.11.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

Mamy jeszcze wolne 
intencje w 

nadchodzących 
tygodniach: 

 
 

 

18/11   -  7,00 
19/11   -  7,00 
21/11  -   7,00 
22/11   -  8,00 
23/11   -  7,00  i  8,00 
24/11   -  7,00 
25/11   -  7,00 
26/11   -  7,00  i  8,00 
28/11   -  7,00 
30/11   -  7,00 

Z komentarza do czytań  
 

Nie znamy czasu, kiedy ma zakończyć się 
ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki 
sposób wszechświat ma być zmieniony. 
Przemija wprawdzie postać tego świata 
zniekształcona grzechem, ale pouczeni 
jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i 
nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a 
szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie 
pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie. 
Wtedy, po pokonaniu śmierci, 
zmartwychwstaną synowie Boży w Chrystusie 
- i to, co było wsiane w słabości i zepsuciu, 
odzieje się nieskażonością, a wobec trwania 
miłości i jej dzieła, całe to stworzenie, które 
Bóg uczynił dla człowieka, będzie uwolnione 
od niewoli znikomości  



W środę o 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 

W piątek przypada 11 Listopada Msze św. będą sprawowane o 700, 900 i 1800, 
Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 900, a kancelaria parafialna nie będzie 
czynna. 

 

11 listopada w Starochorzowskim Domu Kultury  obędzie się Koncert Pieśni 
Patriotycznych  w wykonaniu chórów: Lutni, Gwiazdy, Cantaty i naszego chóru 
Cantabile. Koncer t rozpocznie się o godz. 1600, wstęp wolny.  

 

Abp Wiktor Skworc w Narodowe Święto Niepodległości udziela wszystkim 
diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej 
dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych. 

 

Jutro po Mszy św. o godz. 800 spotkanie Legionu Maryi. 
 

Odpust zupełny za zmarłych można jeszcze uzyskać do 8 listopada za 
pobożne nawiedzenie cmentarza i spełnienie zwykłych warunków odpustu. Do 
wtorku zapraszamy na różaniec za zmarłych o godz. 1715. 

 

Przyszła niedziela  to Światowy Dzień Ubogich. Za tydzień w diecezji po 
mszach przeprowadzana będzie zbiórka na rzecz ubogich, którym pomaga 
katowicka Caritas. 

 

Podczas ostatniego zebrania Rady Parafialnej, które odbyło się w czwartek 
27 listopada, postanowiono między innymi, że o Boże błogosławieństwo dla 
naszych mieszkań i domów będziemy modlić się w okresie Bożego Narodzenia, 
podczas sprawowanych dodatkowo Mszy św. wieczornych w intencji mieszkańców 
poszczególnych ulic naszej parafii.  

Postanowiono również stworzyć możliwość zaproszenia kapłana 
z błogosławieństwem do swojego domu, na indywidualne zaproszenie. Można już 
zgłaszać w kancelarii, osobiście, telefonicznie, mailowo swoje zaproszenie. 
Zgłoszenia te będą zbierane do połowy grudnia, a termin takiej wizyty ustalany 
indywidulanie, po zgłoszeniu chętnych.  

Rada Parafialna wyraziła także akceptację pomysłu, by msze św w tygodniu, 
w okresie jesienno-zimowym,  od poniedziałku 14 listopada były sprawowane 
w krypcie naszego kościoła.   

 

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę parafialną na Podkarpacie 
od 11 do 13 listopada. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z propozycja 
programu w kancelarii i na naszej parafialnej stronie. Wyjazd sprzed kościoła 
o godz. 500.   

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na archidiecezję. Za tydzień kolekta na 
potrzeby naszej parafii, na bieżące rachunki parafii. Bóg-Zapłać za każdą ofiarę.  

Ogłoszenia Parafialne 06.11.2022 r. 
06/11/2022 XXXII Niedziela Zwykła 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 

oraz o rozwój liczebny i duchowy wspólnoty. 

900
 Za † Marka Jańczaka jako pamiątka 70 urodzin i 2 rocznicy śmierci. 

1100
 Za †† męża Józefa Mandzika, jego brata Jana, teściów Jerzego i Agnieszkę 

Madzików, rodziców Małgorzatę i Karola Dudków, Krystynę i Jerzego 
Trefońskich, Franciszkę Walę oraz dziadków z obu stron. 

1230
 1. Do Bożej Opatrzności przez Niepokalane Serce Maryi w intencji córki 

Anny Brem z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia i łaskę wiary, z 
prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie i dar rodzicielstwa dla 
córki. 
2. W intencji Franciszka Błaszczyka z okazji 1 urodzin. 

1700
 Za †† ojca Czesława Mazurkiewicza, mamę Marię i brata Idziego. 

07/11/2022 Poniedziałek 

700
 Za †† z rodzin Kiełbowicz, Kwiatkowskich, Laszuk, Okseniuk, Sobieszczuk i 

Kazak. 

800
 Za †† brata Piotra, jego żonę Halinę, rodziców Jana i Józefę oraz męża 

Mariana. 

1800
 1. Za † Henryka Rabiegę w kolejną rocznicę śmierci. 

2. Za †† Andrzeja i Marka Bukko, ich rodziców, Zdzisławę Pasich i Tomasza 
Wątrobę. 

08/11/2022 Wtorek 

700
 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za †† członków i kierowników duchowych Legionu Maryi. 

1800
 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa z 

okazji urodzin syna Mateusza Potkowy, dziękując za dar życia i łaskę wiary, 
prosząc o dalsze błogosławieństwo i ochronę w pracy na misjach w Liberii. 

1800
 Za †† rodziców Cecylię i Tomasza Sobczaków. 

09/11/2022 Środa 

700
 W intencji Beaty Kułagi z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

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

800
 W intencji Wioli i jej dziecka - o szczęśliwe rozwiązanie. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Różę Suchę; 
- Za † męża Michała Dudzika w kolejną rocznicę śmierci; 
- Za † Łucję Stawiak w 12 rocznicę śmierci, jej męża Mariana oraz rodziców 
Jana i Zofię Wilczków. 


