
 
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 środę swoje urodziny przeżywać będzie ks. senior 

Marian Jaromin. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji 
emerytowanego ks. proboszcza w najbliższą środę o godz. 800.   

 
W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu 

Biblijnego. 
 
W piątek przypada 22 dzień miesiąca, zapraszamy 

czcicieli św. Rity na Mszę św.. w ich intencji o godz. 1800,  po niej 
na nabożeństwo różańcowe z błogosławieniem róż. Wyjątkowo 
w piątek nie będzie różańca o godz. 1715. 

 
Już dziś zapraszamy dzieci na BAL ŚWIĘTYCH, 

organizowany przez naszą parafię. 28 października, w czwartek, 
na Mszę s w. szkolną o godz. 1700 zapraszamy dzieci w przebadaniu za 
jakiegos  s więtego. Po Mszy zapraszamy na wspo lną zabawę w domu 
katechetycznym.  

 

Proszono nas o podanie ogłoszenia, że 26 października od 
godz. 800 w przychodni lekarskiej „Nasza Przychodnia” przy ul. 
Młodziez owej, odbędą się badania USG DOPPLER przepływo w 
szyjnych i kon czyn dolnych, USG tarczycy, nerek, płuc, stawo w piersi 
oraz echo serca. Badania są płatne, szczego ły w przychodni i na 
plakacie w gablotce. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii, za 
tydzien  kolekta na potrzeby misji. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.   

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej, jest Gość 
Niedzielny, Mały Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn 
informacyjny Głos Ś w. Antoniego.  

 
 Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech Bóg udziela 

swego błogosławien stwa.  

Ogłoszenia Parafialne 17.10.2021 r. 

XIX Niedziela Zwykła Rok B 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: 
«Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po 

prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, 

który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczo-
ny?» 

Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić 

będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie 
do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, 
ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». 

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jaku-
ba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a 
ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. 
Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą wa-
szym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie nie-
wolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu słu-
żono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu». 

        Mk 10, 35-45   

Głos świętego Antoniego 
17.10.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
poniedziałek święto św. Łukasza  

wtorek   wspom. dow. Św. Pawła od Krzyża; 

  wspom. dow. Św. Jana de Brebeuf, Izaaka Joques i tow. 

środa  wspom. Św. jana Kantego;  

piątek   wspom. św. Jana Pawła II 

sobota  wspom. dow. św. Józefa Bilczewskiego; 

  wspom. dow. św. Jana Kapistrana; 

piątek  22 paz dziernika godz. 1800  wieczór św. Rity  

  wyjątkowo nie będzie różańca o 1715 



18/10/2021 Poniedziałek 

700
 Za † Arkadiusza Poloka jako pamiątka urodzin. 

800
 Za † Malwinę Iwaszko, ojca Alfonsa, męża Edmunda, zięcia Marka, 

teściową Paulinę oraz za †† z pokrewieństwa. 

1800
 Za † męża Jerzego Szostaka w 2. rocznicę śmierci. 

19/10/2021 Wtorek 

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

800
 Za † Danutę Badurę - od Heleny Ogorzał. 

1800
 1. Za †† rodziców Otylię i Józefa Siupków, męża Krzysztofa i †† z rodziny. 

2. Za † Kazimierę Roleder od rodziny Deloch. 
20/10/2021 Środa 

700
 Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków jako pamiątka urodzin i kolejnej 

rocznicy śmierci. 

800
 1. W int. Ks Mariana Jaromina z ok. urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Antoniego 
na dalsze lata. 
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rocznice 
urodzin Agnieszki i Katarzyny oraz 10. urodzin Dawida. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Antoninę Nagel od chrześniaka Mirka z rodziną; 
- Za † Irenę Pamuła od pracowników Centrum Medycznego w Chorzowie, 
Zjednoczenia 3; 
- Za † Marka Majkę od Janiny i Stanisława Łukaszczyków z synem 
Mateuszem; 
- Za † Annę Jeżowską w 1 rocznicę śmierci. 

21/10/2021 Czwartek 

700
 Za † siostrę Marię w 1. rocznicę śmierci. 

800
 Za †† Dorotę Sotor, Krystynę Pietrasiak, Zdzisławę Buchacz. 

1700
 Za † Karola Banasiaka - od Bogdana z rodziną. 

1700
 Za † Małgorzatę Strąk - od przyjaciółki Marysi. 

22/10/2021 Piątek 

700
 Dziękczynna Miłosiernemu Bogu za dar życia, za powrót do zdrowia 

Stanisława Gnutka oraz z prośbą o opiekę Matki Boskiej Niestającej 
Pomocy dla wszystkich życzliwych łączących się w modlitwie. 

800
 Za †† Martę Horak w kolejną rocznicę śmierci, † męża Teodora oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące 

1800
 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz w 

intencji czcicieli. 
23/10/2021 Sobota 

700
 Za † brata Tadeusza Mierzwę na pamiątkę imienin. 

800
   

1800
 Za †† Jana Białasa, jego rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 
24/10/2021 XXX Niedziela Zwykła 

 Karol Józef Wojtyła urodził się 
w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na 
kapłana w  Krakowie, kontynuował studia 
teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju 
pełnił różne obowiązki duszpasterskie 
i akademickie. Mianowany biskupem 
pomocniczym archidiecezji krakowskiej, 
w roku 1964 został jej arcybiskupem 

metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru 
Watykańskiego II.  
  

 16 października 1978 r. wybrany na papieża, 
przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał 

szczególną troską przede 
wszystkim rodziny, młodzież 
i ludzi chorych. Odbył liczne 
podróże apostolskie do 
najdalszych zakątków świata. 
  
 
Szczególnym owocem jego spuścizny 

duchowej są m.in. bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła 
Katolickiego, Kodeksu Prawa 
Kanonicznego Kościoła łacińskiego i 
Kościołów wschodnich.  
 
Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 r., 
w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego 
(II Niedziela Wielkanocna).  

24/10/2021 XXX Niedziela Zwykła 

700
 W intencji Bożeny, Bogdana i Aleksandra z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, obfitość darów Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla całej rodziny. 

900
 Za † Edmunda Wasilewskiego. 

1100
 O mądrość, świętość i odwagę kapłanów naszej parafii. 

1230
 W intencji Danuty i Józefa Warotów  z okazji 50. rocznicy ślubu jako 

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

1700
 Za † Józefa Lenarta w kolejną rocznicę śmierci. 


