
w tym tygodniu przypadają: 
 poniedziałek - wspom. dow. bł. Marii Luizy Merkert, dz.  

 wtorek - wspom. dow. św. Alberta Wielkiego, bpa i dK  

 środa - wspom. dow. Rocznicy poświęcenia rzymskich Bazylik św. Apostołów 
Piotra i Pawła, 

       - wspom. dow. św. Gertrudy, dz.,  

       - wspom. dow. św. Małgorzaty Szkockiej  

 czwartek - Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.  

 piątek - Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.  

 niedziela - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA  

19/11/2022 Sobota 

700
   

800
 Za † Karola Zenkera w 26. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny 

Zenker, Sojka, Matuszek i Nowak. 

1800
 Za †† Tadeusza, Genowefę, Tadeusza Ciuła oraz Józefa i Eleonorę 

Górka. 

20/11/2022 XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata 

700
 Za †† Mariannę, Pawła i Piotra Woszczeków, Eleonorę 

i Kazimierza Chmiestów. 

900
 Za † Janinę Sieczkowską i jej męża, Stanisława Maja oraz rodziców 

z obu stron. 

1100
 MSZA ZA PIELGRZYMÓW. 

1230
 Za † męża Henryka Lipkę, jako pamiątka urodzin, 

†† pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu ciepiące. 

1700
 Za † Elżbietę Michalak w 4 rocznicę śmierci i jako pamiątka 

urodzin, †† rodziców Henryka i Mariannę. 

XXXiII Niedziela Zwykła 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi 
kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na 
co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był 
zwalony». 

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to 
się dziać zacznie?» 

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” 
oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy 
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie 
zaraz nastąpi koniec». 

Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i 
królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a 
miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na 
niebie. 

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was 
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu 
mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to 
dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu 
nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i 
mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się 
oprzeć ani sprzeciwić. 

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i 
niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. 
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».   Łk 21, 5-19  

Głos świętego Antoniego 
13.11.2022 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 
22/11   -  8,00 
23/11   -  8,00 
25/11   -  7,00 
28/11   -  7,00 
30/11   -  7,00 

Zapraszamy do 
kancelarii 

 

albo zadzwoń  
(32) 241 33 29 



 

Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Ubogich oraz Dzień Solidarności z 
Kościołem Prześladowanym. Po mszach możemy wesprzeć zbiórkę pieniężną 
na rzecz ubogich, którym pomaga katowicka Caritas. Ofiary można wrzucić pod 
chórem (do koszyka, tam gdzie sprzedawane są czasopisma religijne). 

 
Od jutra msze św w tygodniu będą  sprawowane w krypcie naszego 

kościoła.   
 
Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii św.  
 

W środę o 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 

W kancelarii można zgłaszać swoje zaproszenia na kolędę, osobiście, 
telefonicznie lub  mailowo. Zgłoszenia te będą zbierane do połowy grudnia, 
a termin takiej wizyty ustalany indywidulanie, po zgłoszeniu wszystkich chętnych. 
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.  

  
W najbliższą sobotę odwiedzimy chorych parafian w domach. 
 
Przyszłą niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla wszechświata 

i Światowy Dzień Młodzieży.  
 

W przyszłą niedziele o godz. 1100 zostanie odprawiana MSZA 
Św. W INTENCJI SŁUŻBY LITURGICZNEJ Z OK ŚW TARSYCJUSZA.  
Po mszy zapraszamy rodzico w i ministranto w do salki.  

 
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby naszej parafii 

archidiecezję. Za tydzień kolekta zbierana będzie przez księży na bieżące rachunki 
parafii za gaz, prąd, wodę opał.  
Bóg-Zapłać za każdą ofiarę. 

 
  
Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, Mały Goś, są 

Misyjne Drogi. Jest „Głos Św. Antoniego”.  
 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego 
błogosławieństwa.  

Ogłoszenia Parafialne 13.11.2022 r. 
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. 

14/11/2022 Poniedziałek 

700
 W intencji Wioli i jej dziecka - o szczęśliwe rozwiązanie. 

800
 W intencji Ewy z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej 
rodziny. 

1800
 Za † ojca jezuitę Stanisława Mrozka w 3. rocznicę śmierci. 

15/11/2022 Wtorek 

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

800
 Do Bożej Opatrzności  za wstawiennictwem Matki Najświętszej w intencji 

Celiny Horak z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia i łaskę wiary, 
z prośbą o opiekę, Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

1800
 W intencji Ewy Tabor z okazji 70 urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 
Te Deum 

1800
 W intencji Piotra Maja z okazji 75 urodzin z podziękowaniem Bogu 

i †† rodzicom za dar życia. Te Deum 

16/11/2022 Środa 

700
 Za †† rodziców Wincentego i Stefanię Pudełków, brata Aleksandra, teściów 

Czesława i Józefę Łachajczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiace. 

800
 Za †† matkę Emmę Lux w kolejną rocznicę śmierci, ojca Pawła, brata Gintera 

oraz †† z rodzin Księżyk i Lux. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 

17/11/2022 Czwartek 

700
 Za †† ojca Bogdana, rodziców chrzestnych Janinę i Karola oraz †† z rodziny 

Banasiak i Wojcieszek. 

800
 Za †† rodziców Marcina w kolejną rocznicę śmierci i Józefę Tomczaków oraz 

pokrewieństwo z obu stron. 

1700
 Za † Urszulę Krzyż. 

18/11/2022 Piątek 

700
   

800
 Za † Henryka Jabłeka. 

1800
 W intencji rodziny Madej i Dąbrowski. 


