
w tym tygodniu przypadają: 
 poniedziałek - wspomnienie Ofiarowania NMP  

 wtorek  - wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.  

  - 22 dzień miesiąca wspominamy św. Ritę; 

 środa  - wspom. dow. św. Klemensa I, pap. i męcz.,  

       - wspom. dow. św. Kolumbana, opata  

 czwartek  - wspomnienie świętych męcz. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.  

 piątek  - wspom. dow. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i męcz  

26/11/2022 Sobota 

700
 Za †† mamę Rozalię i brata Piotra Ciecholewskich w rocz. śmierci. 

800
 Za † Janusza Sachę. 

1800
 W intencji Krzysztofa Chlebickiego z okazji 4 urodzin jako 

podziękowanie za dar życia, z prośbą o opiekę Anioła Stróża i Boże 
błogosławieństwo dla niego i jego rodziców. 

27/11/2022 I Niedziela Adwentu 

700
 O Boże błog i zdrowie dla siostry Ewy Mutz i jej męża Mariana. 

900
   

1100
 Chrzty: Lilianna Kosiba.         Roczki: Laura Wąsińska. 

1230
 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Cecylii z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członków Chóru Cantabile. 

1700
 Za † Gabrielę Brzeziecką. 

 

Mamy jeszcze wolne intencje w nadchodzących tygodniach: 
 

 

22/11   -  8,00 
23/11   -  8,00 
28/11   -  7,00 
30/11   -  7,00 
02/12   -  7,00 
07/12   -  7,00 
08/12   -  7,00 
09/12   -  7,00 

Zapraszamy do 
kancelarii 

 

albo zadzwoń  
(32) 241 33 29 

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu 
szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest 
Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 
mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie». 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 
«To jest Król żydowski». 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty 
nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę 
samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». 

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa». 

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze 
mną w raju».                                                           Łk 23, 35-43  

Głos świętego Antoniego 
20.11.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

Droga Służbo Liturgiczna!  
 

Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim 
pełniącym posługę przy ołtarzu - 
ministrantom, lektorom 
kantorom, nadzwyczajnym 
szafarzom  eucharystii, naszym 
kościelnym oraz wszystkim 
zaangażowanym w życie 
liturgiczne naszej parafii. 
Niech św. Tarsycjusz, którego 
wspomnienie przypada 21 
listopada wyprasza Wam 
wszystkim potrzebne łaski, 
a możliwość służby Chrystusowi 
przemienia Wasze życie Łaską 
u Źródła której możecie być tak 
blisko.   



 

Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Odmawiając 
poboż nie Akt Poś więcenia Rodżiny Ludżkiej Jeżuśowi Chryśtuśowi Kro lowi i 
śpełniając żwykłe warunki moż na użyśkac  odpuśt żupełny. Zwykłe warunki 
użyśkania opuśtu żupełnego: brak jakiegokolwiek prżywiążania do grżechu, 
nawet powśżedniego, śtan łaśki uś więcającej, prżyjęcie Komunii ś więtej, 
odmo wienie modlitwy (np. "Ojcże naśż" i "Zdrowaś  Mario") w intencjach Ojca 
Ś więtego. Warto pamiętac , ż e jeż eli jeśt brak całkowitej dyśpożycji – moż emy 
wtedy żyśkiwac  odpuśt cżąśtkowy.  

 

We wtorek przypada 22 dzień miesiąca, żapraśżamy na Mśżę św. oraż 
naboż en śtwo ku cżci ś w. Rity. Rożpocżniemy o godż. godż. 1800.  

 

W czwartek o godz. 1800 śpotkanie Ześpołu Charytatywnego. 
 

Za tydzień w I Niedzielę Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny. 
Tradycyjnie I Niedżiela Adwentu jeśt Niedżielą Trżeż woś ci.  

 

Od przyszłej niedzieli będżie można nabyć świece wigilijne i opłatki. 
Docho d że śprżedaż y prżeżnacżony jeśt na Caritaś.   

 

W przyszłą niedzielę msza św o godz. 1230 sprawowana będzie w 
intencji członków naszego parafialnego chóru Cantabile. Chór podcżaś tej 
mśży ś w. włącży śię śwoim ś piewem w oprawę liturgii. Śerdecżnie żapraśżamy. 

 

W przyszłą niedziele będziemy gościli śpiewaków z zespołu Taruta z 
Tarnopola na Ukrainie. Prżyjeżdżają do Polśki śyśtematycżnie prośżąc o 
pomoc dla domu dżiecka, kto rym śię opiekują. Po mśżach będżie moż na nabyc  
ich płyty oraż pamiątki, a docho d ż tej śprżedaż y prżeżnacżany jeśt na pomoc 
dla dżieci. Zbierają takż e dary rżecżowe, cżłonkowie żeśpołu prośżą o 
pamperśy i inne rżecży prżydatne dla dżieci. Chętni mogą dary prżynieś c  
w tygodniu na probośtwo, lub w prżyśżłą niedżielę na mśżę.  

 

W kancelarii można zgłaszać swoje zaproszenia na kolędę, ośobiście, 
telefonicżnie lub  mailowo. Zgłośżenia te będą żbierane do połowy grudnia, 
a termin takiej wiżyty uśtalany indywidulanie, po żgłośżeniu wśżyśtkich 
chętnych. O Boż e błogośławien śtwo dla naśżych mieśżkan  i domo w będżiemy 
modlic  śię w okreśie Boż ego Narodżenia, podcżaś śprawowanych dodatkowo 
Mśży ś w. wiecżornych w intencji mieśżkan co w pośżcżego lnych ulic naśżej 
parafii.  

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na bieżące rachunki naśżej parafii. 
Za tydżien  kolekta na archidieceżję. Bo g Zapłac  ża każ dą ofiarę. 

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśżyśtkim Bóg udżiela śwego 
błogośławien śtwa.  

Ogłoszenia Parafialne 20.11.2022 r. 
20/11/2022 - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

700
 Za †† Mariannę, Pawła i Piotra Woszczeków, Eleonorę i Kazimierza 

Chmiestów. 

900
 Za † Janinę Sieczkowską i jej męża, Stanisława Maja oraz rodziców z obu 

stron. 

1100
 MSZA W INTENCJI SŁUŻBY LITURGICZNEJ Z OK ŚW 

TARSYCJUSZA. 

1230
 Za † męża Henryka Lipkę, jako pamiątka urodzin, †† pokrewieństwo z obu 

stron oraz dusze w czyśćcu ciepiące. 

1700
 Za † Elżbietę Michalak w 4 rocznicę śmierci i jako pamiątka urodzin, †† 

rodziców: Henryka i Mariannę. 

21/11/2022 Poniedziałek 

700
 O powrót do zdrowia Kuby Neumana. 

800
 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny z 

prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże na dalsze lata, łaskę wiary, dary 
Ducha Świętego i opiekę św. Franciszka w intencji Katarzyny Kucharskiej i 
Wandy Dulat. 

1800
 Za † siostrę Krystynę Henek, dwóch szwagrów, rodziców, brata i bratową. 

22/11/2022 Wtorek 

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

800
   

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

intencjach czcicieli. 

23/11/2022 Środa 

700
 Za †† Andrzeja i Łucję Wypychów - od Stanisława Gnutka. 

800
   

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Marię Wawrzyniak od siostrzenicy Grażyny z rodziną i siostrzeńca 
Tadeusza z rodziną; 

24/11/2022 Czwartek 

700
 Za †† z rodzin Mateja, Trela, Nieświec oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za †† męża Mariana Primera - w 9. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu 

stron. 

1700
 Za † Sonię Kupczyk jako pamiątka 70 urodzin. 

25/11/2022 Piątek 

700
 Za † Daniela Adamczyka - od Haliny i Leonarda Czajkowskich. 

800
 Za † męża Gerarda Czarneckiego w kolejną rocznicę śmierci. 

1800
 Za †† Helenę, Bartłomieja, Józefa, Jerzego, Janinę i Władysława Caderów. 

1800
 Za † Beatę Orłowską. 


