
Ogłoszenia Parafialne 22.11.2020 r. 

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. Od jutra wraca śpowiedż  
w naśżych konfeśjonałach. 

 

Dziś również przypada 22 dzień miesiąca, żapraśżamy na 
Mśżę ś w. oraż naboż en śtwo ku cżci ś w. Rity. Rożpocżniemy o godż. 
godż. 1700. Dżiś  takż e wśpomnienie liturgicżne ś w. Cecylii męcżennicy, 
patronki mużyki i ś piewy liturgicżnego.  

Śkładamy śerdecżne podżiękowania wśżyśtkim żaangaż owanym 
w ś piew i mużykę liturgicżną w naśżej wśpo lnocie. Dżiękujemy 
naśżemu organiś cie, cżłonkom cho ru Cantabile i jego dyrygentowi, 
Boż ym Nutkom i Dżieciom Maryi, wśżyśtkim kantorom, tym wśżytki, 
kto rży  podcżaś liturgii śwoim ś piewem, cży grą, włącżają śię do 
wśpo lnie oddawanej cżci Bogu.    

 

We wtorek podczas wieczornej Mszy  św.  Odnowa w Duchu 
Ś w. prży naśżej parafii dżiękuje Bogi ża 39 rok śwojego iśtnienia.  

 

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

 

Od przyszłej niedzieli pod chórem będżie można nabyć 
ś wiece wigilijne i opłatki. Docho d że śprżedaż y prżeżnacżony jeśt na 
Caritaś.   

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na bieżące rachunki 
naśżej parafii. Za tydżien  każania wygłośi kś. Dariuśż Kreihś i żbierże 
kolektę na budowę ś wiątyni w Niedobcżycach. Naśża parafia jeśt 
parafią patronacką dla tej budowy Bo g Zapłac  ża każ dą ofiarę. 

 

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

       Szczęść Boże! 

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy 

aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą 
się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, 
jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły 
po swojej lewej stronie. 

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, 
błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane dla was od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię 

głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? 
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i 
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i 
przyszliśmy do Ciebie?” 

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie 
uczyniliście”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. 
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo 

spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w 
więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” 

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. 

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 
      Mt 25, 31-46  

Głos świętego Antoniego 
22.11.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



Poniedziałek 23 listopada 2020 

700
 Za † męża Henryka Lipkę - na pamiątkę urodzin. 

800
 Za † Genowefę Małecką - od lokatorów z ul. Różanej 4. 

1800
 Za † Janinę Sieczkowską, Stanisława Jaworka, Józefa Sieczkowskiego, 

Mariannę Sieczkowską i rodziców z obu stron od córki, zięcia i synów z 
rodzinami. 

Wtorek 24 listopada 2020 

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

800
 Za † Andrzeja Krzyżanowskiego i Jerzego Wosika. 

1800
 W intencji Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii z podziękowaniem 

Bogu za 39 rok, z prośbą o opiekę Ducha Świętego dla wszystkich członków 
i ks. opiekuna, oraz o miłosierdzie Boże dla zmarłych członków wspólnoty. 

Środa 25 listopada 2020 

700
 Za †† z rodziny Witosz, Ciechański, Kulisz, Pokrzywa, Frąk, oraz w dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za † męża Gerarda Czarneckiego, †† rodziców Elfrydę i Stanisława 

Tondosów. 

1800
 MSZA ŚW. ZBIOROWA ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

- Za † Zenona Kaczmarka w 1. rocznicę śmierci; 
- Za + Marię Smolińską w kolejną rocznicę śmierci; 
- Za † Ryszarda Hofmana - od lokatorów Astrów 12. 

Czwartek 26 listopada 2020 

700
 Za †† rodziców Gertrudę i Romana Cebulskich. 

800
 Za † Georga Kosubka. 

1700
 Za † Krzysztofa Skawińskiego od cioci Weroniki Brzezowskiej z rodziną. 

Piątek 27 listopada 2020 

700
 Za † Mieczysława Słocińskiego od rodziny. 

800
 W intencji Jadwigi Nowak z ok. urodzin. 

800
 Za † Gabrielę Brzeziecką. 

Sobota 28 listopada 2020 

700
 Za † Ilonę Marczyńską w 30. dzień po śmierci. 

800
 Za †† tercjarzy naszej parafii, za wstawiennictwem wszystkich Świętych 

Zakonu Franciszkańskiego. 

1800
 Za †† Bogusławę i Tadeusza Zająców. 

I Niedziela Adwentu 29 listopada 2020 

700
 Za † Tadeusza Nowaka - jako pamiątka urodzin. 

900
 Za † Elżbietę, Leokadię i Józefa Krawczyków, Ludwika Rutkowskiego 

i Władysława Golę. 

1100
 Z okazji 80 urodzin Urszuli Barbarowicz jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. Te Deum. 

1230
 CHRZTY: Maja Pluta  

1700
 Za † Mariannę Mizerską w 1. rocznicę śmierci. 

 

Obchody liturgiczne tygodnia:  
 

 

PONIEDZIAŁEK  - wspom. dow. św. Klemensa I paieża i męczennika; 
WTOREK   - wspom. św. męczen. Andrzeja Dung-Lac i tow.; 
ŚRODA   - wspom. dow. św. Katarzyny Aleksandryjskiej; 
NIEDIELA   - I NIEDZIELA ADWENTU 

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie 
pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które 
szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. 
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które 
spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy 
właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła. 
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone 
już co do winy. 
 

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu 
uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po 
spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych. 
 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 
 Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego 

(jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy) 
 Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub 

spowiedź sakramentalna 
 Przyjęcie Komunii świętej 

 Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach 
Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć 
i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być 
skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia 
papież.  

 Wykonanie czynności związanej z odpustem 
Warunki spowiedzi, Komunii świętej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego 
mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, 
z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć 
związek. 
 
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po 
jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden 
odpust zupełny. 
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą 
być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - 
wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu 
potrzebuje).  
Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można 
ofiarowywać za innych żywych.  


