
Ogłoszenia Parafialne 01.11.2020 r. 

Obchodzimy dziś Uroczystość Wszystkich Świętych - 
Koś cio ł oddaje cześ c  wśzyśtkim, kto rzy juz  weśzli do chwały nieba. Ze 
względu na śytuację epidemiczną nie będzie dziś  popołudniu 
ś wiątecznych nieśzporo w w koś ciele Ś w. Jadwigi. Nie będzie dziś  
proceśji na cmentarz i naboz en śtwa za naśzych zmarłych Parafian.  W 
naśzej ś wiątyni popołudniowa Mśza ś w. śprawowana będzie o godz. 
1700, nie będzie u naś nieśzporo w i ro z an ca. 

 

Jutro 2 listopada - Wśpomnienie Wśzyśtkich Wiernych 
Zmarłych. Tego dnia Koś cio ł ogarnia modlitwą wśzyśtkich, kto rzy w 
czyś c cu pokutują za śwoje winy. Aby im przyjś c  z pomocą przedśtawia 
Bogu modlitwy i odpuśty zyśkane przez z yjących, a przede wśzyśtkim 
śprawuje za nich Ofiarę Eucharyśtyczną. 

 

Odpust Zupełny za duśze w czyśćcu cierpiące można 
uzyśkac  od południa uroczyśtoś ci Wśzyśtkich Ś więtych i we 
wśpomnienie wśzyśtkich Wiernych Zmarłych przez poboz ne 
nawiedzenie koś cioła, odmo wienie Ojcze naśz i Wierzę, modlitwy 
w intencji Ojca Ś więtego, zachowanie wolnoś ci od przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu i przyjęcie Komunii Ś w. 

 

W tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyśkać 
przez cały liśtopad w dowolnie wybranych przez śiebie 8 dniach. 
Przyśługuje on za poboz ne nawiedzenie cmentarza i śpełnienie 
zwykłych warunko w odpuśtu.  

 

Tzw. „zalecki” za naśzych bliśkich zmarłych moz na śkładac  w 
zakryśtii, na probośtwie, lub internetowo. W intencji Zmarłych 
Zalecanych odprawimy Mśze Ś w. 2 liśtopada o godz. 900. W ich intencji 
będziemy odmawiali ro z aniec od jutra do śoboty 7 liśtopada o godz. 
1715.  

 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I śobota 
nowego mieśiąca.  

 

Dziękujemy za złożone dziśiaj ofiary na potrzeby miśji. 
W przyśzłą niedzielę kolekta zbierana w całej archidiecezji 
przeznaczona będzie na renowację katowickiej katedry. Bo g-Zapłac  za 
kaz dą ofiarę. 

 
Ciąg dalszy na poprzedniej stronie 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH SWIĘTYCH 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 

będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy 

z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie». Mt 5, 1-12A  

Głos świętego Antoniego 
01.11.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
Obchody 

liturgiczne 
tygodnia:  

 
 
 

 PONIEDZIAŁEK 
 - wspom. 
wszystkich 
wiernych zmarłych; 

  
 WTOREK  

 - wspom. Dow. Św. Marcina de Porres; 
 
 ŚRODA - wspom. Św. Karola Boromeusza;  
 



Poniedziałek 2 listopada 2020. 
700

 Za † Aleksandrę Łebek. 

900
 ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH. 

1800
 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława, 

oraz za †† z rodzin Mierzwów, Panków i Tomaszewiczów. 

Wtorek 3 listopada 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za †† z rodzin Bogaleckich, Salwiczków, Nowaków i Kalwarów. 

1800
 1. Za †† rodziców Mariannę i Michała Knopów, Stanisławę i Leonarda 

Delochów oraz †† braci Tadeusza i Włodzimierza Knopów. 
2. Za †† siostrę Marię i Stanisłąwa Kulów w rocznicę śmierci. 

Środa 4 listopada 2020. 
700

 Za † Bogdana Obrochtę – od Krystyny i Władysława Starzelów z rodziną 

800
 Za †† mieszkańców ul. Młodzieżowej 1. 

1800
 Msza św. Zbiorowa Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań; 
- Za † Stanisławę Kafkę w 1. rocz. śmierci; 
- Za † Władysława Gronau na pamiątkę 100 urodzin, oraz †† żonę Gertrudę 
i brata Edwarda; 
- Za †† Jadwigę Schmidt, męża Ottona i syna Ernesta. 

Czwartek 5 listopada 2020. 
700

 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących 
się do kapłaństwa. 

800
 W intencji Anny Brem z okazji urodzin. 

1700
 Za †† ojca Czesława Mazurkiewicza i †† z rodzin Mazurkiewicz, Ignor, 

Sławiński i Cal. 

Piątek 6 listopada 2020. 
700

 1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających 
oraz za rodziny naszej parafii. 
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

800
 Za †† Janinę, Stefana i Ewę Widerów. 

1800
 Za † Henryka Rabiegę w rocznicę śmierci. 

Sobota 7 listopada 2020. 
700

 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących 
i zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za † mamę Natalię Szyszkę. 

1800
 Za † córkę Bożenę Zajdel w kolejną rocznicę śmierci, jej ojca Ryszarda 

Pawlika oraz †† rodziców i teściów. 

 

NIEDZIELA 8 listopada 2020. 
700

 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i 
liczebny wspólnoty. 

900
 W intencji Mateusza Potkowy z okazji urodzin. 

1100
 Za †† rodziców Cecylie i Tomasza Sobczaków, córkę Agatę i wnuka Damiana. 

1230
 Z podziękowaniem za dar chrztu św. Jana Mrowca otrzymany 80 lat temu.  

1700
 Za †† męża Jana Pustuła w koleją rocznicę śmierci, †† rodziców Leokadię i 

Tadeusza Pustułów oraz †† teściów Wandę i Władysława Ramsów. 

CIĄG DALSZY OGŁOSZEŃ: 
 

Od wtorku 28 października, kś. Piotr - naśz wikariuśz - otrzymał 
potwierdzający wynik teśtu na obecnoś c  Covid-19. Jutro kon czy śię czaś izolacji 
śanitarnej kś. probośzcza i kś. Tadeuśza. Kś. Piotr powinien zakon czyc  
kwarantannę 6 liśtopada. Dziękujemy kśięz om, kto rzy naś zaśtępowali. 
Jednocześ nie zapewniamy, z e ś wiątynia naśza jeśt codziennie dezynfekowana. 
Zapewniamy o naśzej modlitwie i o modlitwę prośimy. Dziękujemy za tak wiele 
z yczliwoś ci doś wiadczonej z waśzej kochani parafianie śtrony.  

 
Dbajmy o siebie i naszych bliskich poprzez zachowywanie 

obowiązującego rez imu śanitarnego, a na nowo rozpoczęty tydzien  niech nam 
wśzyśtkim Bo g udziela śwego błogośławien śtwa. 

 

 
Znaśz tych ś więtych? 
Miłego odgadywania. (red) 


