
Dzisiejsza niedziela w naszej archidiecezji jest Dniem Muzyki 
Liturgicznej. Dziękujemy wszystkim, którzy w naszej wspólnocie 
parafialnej troszczą się o muzykę i śpiew, liturgiczny – panu organiście, 
chórowi, scholii, Bożym Nutkom i wszystkim parafianom, którzy włączają 
się swoim śpiewem w liturgię.   

 

Dzisiejsza niedziela to także Światowy Dzień Ubogich oraz Dzień 
Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po mszach, u sprzedających 
gazety można także złożyć datek na rzecz Pomocy Kościołowi w 
Potrzebie. Bóg Zapłać za każdy dar. 

 

W sobotę 20 listopada świętować będziemy beatyfikację ks. Jana 
Machy, a przyszła niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata.  

 

Na spotkanie Kręgu Biblijnego zapraszamy w środę o godz. 1900. 
 

Przypominamy, że podczas ostatniego zebrania Rady Parafialnej, 
postanowiono, że również w tym roku, ze względu na sytuację 
epidemiczną, zasadniczo nie będzie tradycyjnych odwiedzin kolędowych.  

O Boże błogosławieństwo dla naszych mieszkań i domów, tak jak w 
ubiegłym roku, będziemy modlić się w okresie Bożego Narodzenia, 
podczas sprawowanych dodatkowo Mszy św. wieczornych w intencji 
mieszkańców poszczególnych rejonów naszej parafii. Postanowiono 
również stworzyć możliwość zaproszenia kapłana z błogosławieństwem do 
swojego domu, na indywidualne zaproszenie. Taka forma kolędy - na tzw. 
zapisy - to przede wszystkim możliwość dla tych, którzy np. zmienili 
mieszkanie, albo z jakichś innych ważnych dla nich powodów mają taką 
potrzebę. 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 
zimowych chłodów, były sprawowane w krypcie naszego kościoła.  

 
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby naszej parafii. 

Za tydzień kolekta na archidiecezję. Bóg-Zapłać za każdą ofiarę. 
 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. J est Gość Niedzielny, Jest 
„Głos Św. Antoniego”. Do dzisiejszego wydania Gościa dołączono 
specjalny dodatek o słudze Bożym Ks. Janie Masze., a wychodząc z 
kościoła można ze sobą zabrać pamiątkowe obrazki i materiały w związku 
z Jego beatyfikacją w najbliższą sobotę.  

 

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

Ogłoszenia Parafialne 14.11.2021 r. 

XXXIII Niedziela Zwykła Rok B 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da 

swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną 
wstrząśnięte. 

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach 
z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich 
wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. 

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź 
nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 
Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, 
u drzwi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to 
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani 
Syn, tylko Ojciec». Mk 13, 24-32  

Głos świętego Antoniego 
14.11.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
poniedziałek wspom dow św. Alberta Wielkiego; 

wtorek wspom dow Rocznicy POŚWIĘCENIA Rzymskich  
  BAZYLIK św. Apotołów Piotra i Pawła ; 

środa   Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej; 

czwartek Wspomnienie św. Karoliny Kóżkównej; 

Piątek   Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz; 

Sobota  Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego 

20XI 2021 BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEGA 
KS JANA MACHY 

 

Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz 
uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! 
Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem 
zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez 
jednego człowieka świat się nie zawali. 

(Z Listu XVI do rodziców z dnia 2 XII 1942 r.) 



15/11/2021 Poniedziałek 

700
 Za parafian. 

800
 Do Bożej Opatrzności w intencji Celiny Horak z ok. 85. urodzin, z 

podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Św., opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata. 

1800
 Za † Irenę Pamuła - od pracowników Centrum medycznego w Chorzowie, 

Zjednoczenia 3. 

16/11/2021 Wtorek 

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

800
 Za † męża Ryszarda Wahla w 1 rocznicę śmierci. 

1800
 1. Za †† Emmę i Katarzynę w kolejną rocznicę śmierci, ich mężów Pawła i 

Jana oraz syna Gintera. 
2. Za † syna Bogdana Obrochtę oraz męża Tadeusza. 

17/11/2021 Środa 

700
 Za † koleżankę Kazimierę Roleder oraz dusze w czyśćcu cierpiące - od 

rodziny Potkowa. 

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

oraz †† z obu stron. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Annę Skałę od lokatorów z ul. Katowickiej 59a,b,c,d; 
- Za † Małgorzatę Labus. 

18/11/2021 Czwartek 

700
 Za† Patryka Skrzypca. 

800
 Z podziękowaniem za dobry przebieg operacji i powrót do zdrowia Michała, 

z prośbą o błog. Boże dla niego i operujących go kardiochirurgów. 

1700
 1. Za †† Łucję i Karola Kuciów. 

2. Za † Janinę Wolniaszczyk. 

19/11/2021 Piątek 

700
 Za parafian. 

800
 Za †† rodziców Stefanię i Wincentego Pudełków, brata Aleksandra, teściów 

Józefę i Czesława Łachajczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 1. W intencji Małgorzaty Watoły  z ok. 80 urodzin w podziękowaniu za 

otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej. 
2. Za † męża Erwina Chorobę w 1 rocznicę śmierci oraz †† rodziców i braci. 

20/11/2021 Sobota 

700
 Za † Urszulę Bujoczek w 10 rocz. śmierci oraz †† z rodzin Bujoczek i Cyll. 

800
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., łaskę wiary, 

dary Ducha Św., i opiekę św. Franciszka dla solenizantek Teresy 
Wawrziczek, Katarzyny Kucharskiej, Cecylii Karel, Wandy Dulat. 

1800
 W intencji Katarzyny Kucharskiej z okazji 75 urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. 
Katarzyny i św. Rity. Te Deum. 

21/11/2021 - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

Beatyfikacja odbędzie  

się 20 listopada o godz. 10 w katedrze Chrystusa Króla. 

Eucharystii przewodniczył będzie kard. Marcello Semeraro, 

prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. – Staramy się, 

aby wydarzenie było rzeczywiście dostępne dla ogółu 

wiernych. Liczymy, że aktualna sytuacja epidemiologiczna 

ułatwi nam działanie. Co za tym idzie nie wprowadzamy 

specjalnych wymogów czy wejściówek. Obowiązywać będą: 

dystans, maseczki i dezynfekcja. Mamy nadzieję, że do katedry będziemy mogli 

wpuścić ponad 3 tys. wiernych. 

Udostępniona zostanie także krypta katedry, co pozwoli na przyjęcie kolejnych 

kilkuset osób. Będą również rozstawione telebimy przed katedrą. Uroczystość 

będzie transmitowana na antenie Telewizji Polskiej w programie pierwszym i na 

antenie TVP3 Katowice, w lokalnych stacjach radiowych z Radiem eM na czele 

oraz w łączach internetowych – wymienia ks. Roman Chromy, dyrektor wydziału 

duszpasterstwa kurii metropolitalnej w Katowicach. 

Oprócz tego w katedrze znajdzie się specjalna strefa dla zaproszonych gości 

specjalnych, m.in. rodziny przyszłego błogosławionego, czy osób, które były 

zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego. 

Na początku listopada powinny być znane wytyczne odnośnie organizacji ruchu 

i dojazdów w okolice katedry w dniu beatyfikacji`. 

 

21/11/2021 - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

700
 Za †† Mariannę, Pawła i Piotra Woszczków oraz Eleonorę i Kazimierza 

Chmiestów. 

900
 Za †† męża Tomasza Bąka, rodziców Dubiel i Bąk, babcię Paulinę, siostrę 

Krystynę, siostrzenicę Ewelinę oraz dusze w czyśćcu cierpiace. 

1100
 Za † męża Antoniego jako pamiątka urodzin oraz †† z rodzin Kaduk, 

Czapliński, Brzózka oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1230
 1. Za † Leszka Leszczyńskiego w 1. rocznicę śmierci. 

2. Za †† Brygidę i Alfreda Groehlichów w 1. rocznicę pogrzebu. 

1700
 Za † Gertrudę Cebulską w 10. rocznicę śmierci. 


