
Ogłoszenia Parafialne 11.10.2020 r. 

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego. 
 

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.  

 

We wtorek zapraszamy na ostatni w tym roku wieczór 
fatimski. Rozpoczniemy go Mszą św. o godz. 1800, po  niej 
naboz en stwo z procesją woko ł kos cioła. Wyjątkowo we wtorek nie 
będzie różańca przed Mszą o 1715.  

 

W środę o godz. 1430 w krypcie naszego spotkanie emeryto w 
i senioro w.  

 

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

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

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii, po 
Mszach z okazji XX Dnia Papieskiego moz emy wesprzec  Fundację 
Dzieła Nowego Tysiąclecia. Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez 
księz y na potrzeby naszej parafii, na biez ące remonty. Bo g Zapłac  za 
kaz dą ofiarę.   

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej do dzisiejszego Gościa 
Niedzielnego dołoz ono płytę DVD z filmem "Mary's Land" – Ziemia 
Maryi. Jest Mały Gos c , są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn 
informacyjny Głos Ś w. Antoniego. Wychodząc z kos cioła moz na zabrac  
ze sobą fragment homilii s w. Jana Paweł II z Mszy s więtej ku czci 
s więtego Śtanisława na Błoniach Krakowskich, 10 VI 1979. Wyboru z 
ok. dnia papieskiego dokonał pan Śtefan Cebulski  

 

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

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: 
Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko 
jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: 
jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego 
sługi i znieważywszy, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić 
owych zabójców, a miasto ich spalić. 

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, 
lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i 
zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na 
drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala 
weselna zapełniła się biesiadnikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam 
człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, 
jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy 
król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, 
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest 
powołanych, lecz mało wybranych».   Mt 22, 1-14  

Głos świętego Antoniego 
11.10.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

W tym tygodniu przypada: 
 
 

poniedziałek wspom.dow.  Bł. Jana Beyzyma; 

wtorek wspom. bł. Honorata Koźmińskiego;  

środa  wspom. dow. Małgorzaty Marii Alacouque; 

  wpom. dow. Św. Kaliksta; 

czwartek  wspom. św. Teresy od Jezusa 

piątek  urocz. św. Jadwigi Śląskiej; 

sobota  wspom. św. Ignacego Antiocheńskiego; 

Wtorek 13 października godz. 1800  wieczór fatimśki  

  wyjątkowo nie będzie różańca o 1715. 



Poniedziałek  12 października 2020. 
700

 Z prośbą o dar potomstwa i potrzebne łaski dla Natalii i Arka. 

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

Krzyżanowskich oraz †† z rodziny. 

1800
 W intencji Krzysztofa Nawrata jako podziękowanie za otrzymane łaski, dar 

życia i otrzymane sakramenty święte z okazji 50 urodzin. TE DEUM 

Wtorek 13 października 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą 

o wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1800
 1. Za † Edmunda Olszewskiego w 8 rocznicę śmierci. 

2. Za † Grzegorza Zoporę w 1 rocznicę śmierci oraz †† z rodzin: Zopora 
i Langos. 

Środa 14 października 2020. 
700

 W intencji Urszuli Brol z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błog. oraz o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla syna Marka. 

800
 Za † Janusza Krajewskiego w 6. rocznicę śmierci. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za †† Alicję Gilewską w 1. rocznicę śmierci, męża Wiesława, Krystynę, 
Bronisława, Andrzeja i Teodora; 
- Za † Hannę Miler w 1. rocznicę śmierci, męża   Alfreda i syna Jana; 
- Za † Henryka Szołtyska - od lokatorów z ul. Kopernika 8; 
- Za †† rodziców Jana i Kazimierę Kubatów oraz Jerzego Łosika; 
- Za † Helenę Smołę od męża, synów z rodzinami i wnuków. 

Czwartek 15 października 2020. 
700

 W intencji Michała o szczęśliwy przebieg leczenia, światło Ducha Świętego 
dla lekarza przeprowadzającego zabieg oraz dalszy hart ducha dla rodziców. 

800
 Za †† Janusza Michalaka, żonę Helenę, córkę Joannę oraz †† z rodziny 

Michalak i Niestrój. 

1700
 1.Za † brata Andrzeja Skibę na pamiątkę urodzin, †† rodziców, siostrę, bratową 

oraz dwóch szwagrów.  
2. Za † Renatę Tafel. 

Piątek 16 października 2020. 
700

 Za † Andrzeja Wilka jako pamiątka urodzin. 

800
 Za † Jana Salwiczka jako pamiątka urodzin oraz †† z rodzin: Salwiczek, 

Nowak, Bogalecki i Kalwar. 

1800
 1. Za † Stanisława Cepa jako pamiątka urodzin. 

2. Za † Monikę Głowacką w 4 rocznicę śmierci. 

Sobota 17 października 2020. 
700

 Za † Helenę Kosok w 1 rocznicę śmierci. 

800
 Za †† rodziców Anielę i Pawła, †† z rodziny Pipa i Rzyczek. 

1800
 Za † Marcina Szubę jako pamiątka urodzin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUD SŁOŃCA 13.10.1917. 
(…) Podczas całego trwania objawienia padał deszcz. Przy końcu spotkania Łucji i 
Najświętszej Maryi Panny, w chwili gdy Maryja zaczęła się unosić, a dziewczynka 
wykrzyknęła słowa „Popatrzcie na słońce!”, chmury się rozpierzchły odsłaniając 
słońce, które wyglądało jak ogromny srebrny dysk. Lśniło tak intensywnie, jak 
jeszcze nigdy, lecz jego blask nie oślepiał. Trwało to tylko chwilę. Ta ogromna kula 
zaczęła jakby „tańczyć”. Słońce było jakby gigantycznym ognistym kołem, 
kręcącym się szybko. Zatrzymało się na jakiś czas, zanim znów zaczęło kręcić się 
wokół swojej osi z oszałamiającą prędkością. Następnie zaczęło przybierać różowy 
kolor na krawędziach i ślizgać po niebie, wirując i rozsypując czerwone snopy 
płomieni. Światło to odbijało się na ziemi, na drzewach i krzewach, a także na 
twarzach ludzi i na ich ubraniach, przyjmując świetliste różnobarwne odcienie. 
Trzykrotnie ożywiona szaleńczym ruchem kula ognia zaczęła drżeć i trząść się. 
Wydawało się, że opadając ruchem zygzakowatym spadnie na przerażony tłum. 
Wszystko to trwało około dziesięciu minut. Na końcu słońce wspięło się znów 
wijącym ruchem do punktu, z którego zaczęło opadać, na nowo przyjmując swój 
spokojny wygląd i odzyskując zwykłą jasność swego światła.  
        źródło: https://fatima.pl/ 

NIEDZIELA 18 października 2020. 

700
 O zdrowie rodziców i błogosławieństwo dla całej rodziny. 

900
 W intencji Heleny i Romana Burczyków jako podziękowanie za otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. 

1100
 Za Monikę  Dullek o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 

wstawiennictwo świętych w szczególności zaś św. Antoniego Padewskiego, św. 
Moniki i św. Łukasza z okazji święta św. Łukasza, patrona służby zdrowia. 

1230
 W intencji żywych i zmarłych członków Polskiego Związku Niewidomych koło 

Chorzów. 

1700
 Za †† mamę Malwinę Iwaszko, ojca Alfonsa, męża Edmunda, teściów, zięcia 

Marka i jego rodziców oraz pokrewieństwo z obu stron. 


