
Ogłoszenia Parafialne 18.10.2020 r. 

Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny, w naszych 
modlitwach pamiętajmy o misjach i misjonarzach.  

 
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 swoje urodziny przeżywać będzie ks. senior 

Marian Jaromin. Ze względu na coraz trudniejszą sytuację 
epidemiczną, na życzenia ks. Mariana Msza św urodzinowa oraz 
okazja do złożenia życzeń solenizantowi zostają przeniesione na 
termin późniejszy.   

 
W czwartek 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.  

 
W sobotę 24 października o godzinie 1900 odbędzie się 

w naszym kos ciele koncert w ramach VI. Chorzowskiego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej Organy Plus. Wystąpią wybitni polscy 
artys ci organista Wacław Golonka, perkusistka Karolina Zielin ska oraz 
klarnecista Wojciech Kwiatek. Serdecznie zapraszamy takz e na 
koncert finałowy festiwalu, kto ry odbędzie się w kos ciele 
ewangelickim. Szczego ły znajdą Pan stwo na plakatach. 

  
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii, za 

tydzien  kolekta na biez ące rachunki naszej s wiątyni. Bo g Zapłac  za 
kaz dą ofiarę.   

 
W sobotę odbędzie się zbiórka elektrośmieci. Zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny prosimy przynies c  w sobotę przed 
południem,  o godz. 1200 zostanie wywieziony. Odzysk surowco w 
pochodzących z demontaz u zebranego sprzętu  pozwala na 
gromadzenie s rodko w finansowych do realizacji misyjnych  projekto w 
katolickich.   

 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim 

Bo g udziela swego błogosławien stwa.  

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, 

aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i 
drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie 
oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy 
wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?» 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na 
próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu 
denara. 

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: 
«Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy 
do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».    Mt 22, 15-21  

Głos świętego Antoniego 
18.10.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
Obchody liturgiczne tygodnia:  

 
 
 poniedziałek:  
- wspom. dow. św. Pawła od Krzyża, prezb.,  
- wspom. dow. św. męcz. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów   
  oraz Towarzyszy  
 

 wtorek: 
 wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.  
 

 czwartek:  
- wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.  
- wieczór św Rity 
 

 piątek  
- wspom. dow. św. Józefa Bilczewskiego, bpa,  
- wspom. dow. św. Jana Kapistrana, prezb.  
 

 sobota  
- wspom. dow. św. Antoniego Marii Clareta, bpa  



Poniedziałek 19 października 2020. 

700 Za † Renatę Jabłońską - od lokatorów z ul. Różanej 2. 

800 Za † Zygmunta Gorola w 30. dni po śmierci oraz żonę i syna Andrzeja. 

1800 Za † Józefa Lenarta w kolejną rocznicę śmierci. 
Wtorek 20 października 2020. 

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

800 Za †† rodziców Jana i Janinę w kolejną rocznicę śmierci i z okazji urodzin. 

1800 1. Za †† rodziców Otylię i Józefa Siupków, męża Krzysztofa i pozostałych 
członków rodziny. 
2. Za † Arkadiusza Polaka. 

Środa 21 października 2020. 

700 Za † Bogdana Obrochtę - od Małgorzaty i Józefa Mąka z rodziną. 

800 Za † Dorotę Sotor, Krystynę Pietrasiak, Zdzisławę Buchacz oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 
próśb i podziękowań; 
- Za † Jana Białasa i jego †† rodziców i rodzeństwo; 
- Za † Edmunda Wasilewskiego; 
- Za † męża Jerzego Szostaka w 1 r. śmierci 

Czwartek 22 października 2020. 

700 Za † brata Tadeusza Mierzwę na pamiątkę imienin i † brata Stanisława. 

800 W intencji Małgorzaty i Michała oraz syna Marka z rodziną. 

1700 W intencji Jana Mrowca z ok. 80. urodzin. jako podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę św. Rity. Te Deum 

1800 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

Piątek 23 października 2020. 

700 Do Bożej Opatrzności w kolejną rocznicę urodzin Gabrieli Potkowy 
z podziękowaniem za dar życia, łaskę chrztu św. otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla 
solenizantki i całej rodziny. 

800 Za † męża Henryka Knapczyka, †† rodziców z obu stron, †† braci, siostry, 
pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 1. Za † Martę Horak w kolejną rocznicę śmierci, męża Teodora i rodziców 
z obu stron. 
2. Za † Bogdana Obrochtę w 30.  dni po śmierci. 

Sobota 24 października 2020. 

700 W int. Tomasza Basgiera  z okazji 7 rocznicy urodzin jako podziękowanie za 
dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz siedem darów Ducha Św. 

800 W intencji Barbary z okazji 60 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
jubilatki i całej rodziny. 

1800 Za †† rodziców Franciszka i Gertrudę Król, Kunegundę i Alfreda Wilk oraz 
za † brata Alfreda i wszystkich †† z rodziny 

NIEDZIELA 25 października 2020. 

700 W intencji Tomasza i Franciszka z okazji urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha św. opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów. 

900 Za † Krystynę Nawarę, jej rodziców Martę i Jana Kukloków oraz †† braci. 

1100 1. W int. Leokadii Lipianin z okazji 75. rocznicy urodzin, z podziękowaniem 
za dar życia i wiary z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. opiekę 
Matki Bożej i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 
 

2. W int, Filipa z okazji 1 r. urodzin  z podziękowaniem za dar życia, 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, dary 
Ducha św. dla Niego, rodzi ców i rodziców chrzestnych. 

1230 1. Chrzty: Igor  Bielerzewski, Miłosz Kawka, Nadia Ignacek, Maja 
Michna, Helena Danek, Magdalena Ręczmin 
    Roczki: Wiktor  Kobielski. 
 

2. Do Bożej Opatrzności w intencji Reginy i Józefa z okazji 60. rocznicy ślubu 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny. Te Deum 

1700 Za †† rodziców Marcina jako pamiątka urodzin, Józefę Tomczaków oraz †† 

z rodziny. 

Przypominamy o konieczności zachowania wszystkich obostrzeń sanitarnych 
w zależności od sytuacji lokalnej, zasad ogłoszonych w okólniku duszpasterskim, 
przekazanym w dniu wczorajszym do parafii, roztropnego decydowania w sprawach 
spotkań i inicjatyw duszpasterskich, a także o aktualności dyspensy Metropolity 
Katowickiego z dnia 28 maja 2020 r.:  
„W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii 
w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji 
oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej 
racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej 
łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych 
bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”. 
  

 od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych 
uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej; 

 w uroczyst. religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2; 

 w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób; 

 w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie 
hybrydowe; 

 wydarzenia sportowe bez udziału publiczności; 

 w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez 
publiczność; 

 zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni. 


