
Ogłoszenia Parafialne 15.11.2020 r. 

Dzisiejsza niedziela w archidiecezji katowickiej 
przez ywana jest jako Dzien  Muzyki Liturgicznej. W przyszłą niedziele 
we wspomnienie liturgiczne s w. Cecylii o godz. 1100 odbędzie się Msza 
s w w intencji naszego organisty, oraz zmarłych organisto w, kto rzy 
posługiwali w naszym kos ciele.  

 
Dzisiejsza niedziela jest także Światowym Dniem Ubogich 

Staramy się w naszej wspo lnocie pomagac  potrzebującym na miarę 
naszych moz liwos ci,  codziennie rozdajemy kilkanas cie bochenko w 
chleba i kilkadziesiąt bułek. Wszystko to jest moz liwe dzięki waszej 
ofiarnos ci. Bo g zapłac  za dzisiejszą kolektę włas nie na te cele jest 
przeznaczona.  

  
W przyszłą niedzielę przypada UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. 
 
W przyszłą niedzielę przypada również 22 dzień miesiąca  

zapraszamy czcicieli s w. Rity na Mszę s w. o godz. 1700. 
 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na działalność 
charytatywną parafii, za tydzien  kolekta pokrycie biez ących 
rachunko w parafii, za prąd, za gaz.  Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę 
składaną na parafialne konto. Dzięki Waszej dobroci parafia moz e 
funkcjonowac  i opłacac  konieczne rachunki. Na stronie internetowej 
parafii moz na zapoznac  się z moz liwos ciami odpisu od podatku ofiary 
składanej na cele kultu religijnego.  
 

Dbajmy o siebie i naszych bliskich poprzez zachowywanie 
obowiązującego reżimu sanitarnego, a na nowo rozpoczęty 
tydzień przyjmijcie błogosławieństwo.    Szczęść Boże! 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, 

który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
każdemu według jego zdolności, i odjechał. 

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się 
z nimi. 

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie 
pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć 
talentów zyskałem”. Rzekł mu Pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś 
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości 
twego Pana!”». Mt 25, 14-15. 19-21  

Głos świętego Antoniego 
15.11.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 Wolne intencje w 2020 roku:  
27.11. godz.  7.00 

30.11. godz.  7.00 

02.12.  godz.  7.00 

09.12.  godz.  7.00 

10.12.  godz.  7.00 

11.12.  godz.  7.00  i  8.00 

13.12.  godz.  7.00 

14.12.  godz.  7.00 

16.12.  godz.  7.00  i  8.00 

17.12.  godz.  7.00  i  8.00 

18.12.  godz.  7.00  i  8.00 

21.12.  godz.  7.00 

23.12.  godz.  7.00  i  8.00 

24.12.  godz.  7.00 

31.12.  godz.  7.00    
ZADZWOŃ I ZAMÓW  

(telefon 32 241 33 29)  



Niedziela 15/11/2020 

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

dziadków i rodziców chrzestnych z obu stron, oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

900
 Za † Alinę Bilińską oraz †† lokatorów Astrów 12. 

1100
 Za † Katarzynę Mikołajczyk w 5. rocz. śmierci. 

1230
 Do Bożej Opatrzności w intencji Celiny Horak z ok. 85 urodzin, z 

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

1700
 Za † ojca jezuitę Stanisława Mrozka w 1. rocznicę śmierci. 

Poniedziałek 16/11/2020 

700
 Za † rodziców Martę i Alojzego Wieczorków w kolejne rocznice śmierci, żonę 

Urszulę, brata Jerzego †† z rodzin Wieczorek, Kubica oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

800
 Za †† Emmę Lux, jej szwagierkę Katarzynę, ich †† mężów Pawła i Jana oraz † 

syna Gintera. 

1800
 Za † Ryszarda Hofmana w 30. dzień po śmierci - od żony i syna. 

Wtorek 17/11/2020 

800
 W intencji naszego organisty p. Bolesława Dullka z ok. urodzin - o Boże błog. 

opiekę Matki Bożej i wstaw. świętych św. Antoniego i św. Cecylii. 

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

800
 Za †† rodziców Józefę i Marcina Tomczaków. 

Środa 18/11/2020 

700
 Za † Dorotę Kuncerę od franciszkańskiego zakonu świeckich. 

800
 Za †† rodziców Irenę i Feliksa Przedlackich oraz + Babcię Marysię. 

1800
 MSZA ŚW Zbiorowa: 

- Za †† Łucję i Karola Kuciów - w kol. rocznicę śmierci; 

- Za † Henryka Szołtyska - od lokatorów Kopernika 8; 

- Za † Edwarda Bolingera w 30. dzień po śmierci; 

- Za † Marię Kociembę w 30. dzień po śmierci; 

- Za † Genowefę Małecką w 30. dzień po śmierci. 

Czwartek 19/11/2020 

700
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Do Op. Bożej w intencji Stefanii Drendy z ok. urodzin, o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

1700
 Za † męża Jerzego Jarona - na pamiątkę urodzin. 

Piątek 20/11/2020 

Obchody liturgiczne tygodnia:  
 
 

PONIEDZIAŁEK  - wspom. dow. rocznicy poświecenia bazylik św.   
     Piotra i Pawła; wspom. dow. Św. Gertrudy,   
      wspom. dow. Św. Małgorzaty Szkockiej;   
WTOREK   - wspom. Św. Elżbiety Węgierskiej; 
ŚRODA   - wspom. bł. Karoliny Kózkównej; 
PIĄTEK   - wspom. Św. rafałą Kalinowskiego; 
SOBOTA   - wspom. Ofiarowania NMP; 
NIEDIELA   - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA  
     WSZECHŚWIATA. 
 

Piątek 20/11/2020 

700
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za † Ryszarda Hofmana - od cioci Janki oraz Beaty i Andrzeja. 

1800
 Za † siostrę Krystynę Henek, †† rodziców, brata, bratową oraz 

pokrewieństwo ze strony Skiba i Podsiadło. 

Sobota 21/11/2020 

700
 Za † Amelię Bartoszewską - od Mirosława i Agaty z dziećmi. 

800
 Z podziękowaniem za otrzyma łaski z prośbą o Boże błog. dla solenizantek 

Teresy Wawrziczek, Katarzyny Kucharskiej, Cecylii Karel, Wandy Dulat. 

1800
 Za † brata Piotra, bratową Halinę, rodziców Jana i Józefę, Natalię Mateusiak. 

Niedziela 22/11/2020 

700
 W int. Barbary i Ryszarda Ndgródkiewiczów jako podziękowanie za 50. lat 

wspólnego życia w sakramencie małżeństwa, z prośbą o Boże błog. i zdrowie 
dla jubilatów i całej rodziny. Te Deum. 

900
 Za †† męża Tomasza w 8. rocz. śmierci, rodziców oraz †† rodziców Bąk, 

Dubiel, † siostrę Krystynę, siostrzeńcę Ewelinę, babcię Paulinę. 

1100
 Z ok. Dnia Muzyki Liturgicznej, w dzień wspom. św. Cecylii, w int. naszego 

organisty p. Bolesława Dullka o Boże błog. opiekę MB i wstawiennictwo 
świętych zwłaszcza św. Antoniego i św. Cecylii. oraza za †† organistów 
naszej parafii: Alojzego Godzieka, Tadeusza Tomysa, Pawłą Morgałę, 
Klaudiusza Króliczka 

1230
 Za †† Florentynę i Michała Kolendów, †† Danutę i Emila Fójcików oraz †† 

Adelajdę i Gerharda Malików. 

1700
 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz 

w intencjach czcicieli. 


