
 
Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny, w naszych 

modlitwach pamiętajmy o misjach i misjonarzach.  
 

W ostatnim tygodniu października serdecznie zachęcamy 
do udziału w naboz en stwach ro z an cowych, w niedziele o 1615, 
a w tygodniu o godz. 1715.  

 
W czwartek zapraszamy dzieci na BAL ŚWIĘTYCH, 

organizowany przez naszą parafię. Na Mszę św. szkolną o godz. 
1700 zapraszamy dzieci w przebadaniu za jakiegos  s więtego. Po Mszy 
przemarsz do domu katechetycznego na wspo lną zabawę.  

 
Również w najbliższy czwartek 28 października na 

godzinę 1800 serdecznie zapraszamy na spotkanie lidero w 
i animatoro w grup działających w naszej parafii. 

 
W czwartek 4 listopada na godzinę 1800 serdecznie 

zapraszamy na spotkanie członko w Rady Parafialnej. 
 
Proszono nas o podanie ogłoszenia: 
Parafia św. Jadwigi informuje, że w tym roku upływa czas 

rezerwacji grobo w z 2001 roku. Nieopłacone miejsca grobowe z 2000 
i wczes niejsze będą przekopywane. Ofiara rezerwacyjna wynosi 40 zł 
na rok i moz na rezerwowac  groby na dowolną ilos c  lat. Zalecamy 
przekazywanie ofiar na konto parafii s w. Jadwigi (na stronie 
internetowej). W tytule przelewu nalez y podac  numer grobu (moz na 
w tej sprawie zadzwonic  do kancelarii). Bardzo prosimy wszystkich 
opiekujących się grobami na cmentarzu przy ul. Drzymały o jak 
najszybsze uporządkowanie grobo w. Parafia nie jest w stanie 
wywiez c  wszystkich s mieci w ostatni dzien  przed uroczystos ciami na 
cmentarzu.  

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby misji, za 

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

 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim 

Bo g udziela swego błogosławien stwa.    

Ogłoszenia Parafialne 24.10.2021 r. 

XXX Niedziela Zwykła Rok B 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, 
niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A 
słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawi-
da, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz 
on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, 
mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie 
płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. 

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 
Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przej-

rzał i szedł za Nim drogą.    Mk 10, 46b-52   

Głos świętego Antoniego 
24.10.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
czwartek  święto św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza   

sobota  święto rocznicy poświecenia Katedry w Katowicach; 

 

Pod hasłem 
„Spotkaliśmy Jezusa, 
więc głosimy” 
obchodzony jest 
Światowy Dzień 
Misyjny. Jest on 
organizowany w całym 
Kościele 
w  przedostatnią 
niedzielę października – 
w tym roku to 
24 października.  



25/10/2021 Poniedziałek 

700
 Za † Krystynę Nawarę w rocznicę śmierci, †† rodziców Martę i Jana oraz 

†† braci. 

800
 Za †† rodziców Marcina jako pamiątka urodzin i Józefę Tomczaków oraz 

†† pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 Za †† rodziców Elfrydę i Stanisława Tondosów. 

26/10/2021 Wtorek 

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

800
 Za dusze w czyśćcu cierpiące - od rodziny Zielińskich. 

1800
 W intencji Aleksandry i Michała Ligaczów w rocznicę ślubu. 

27/10/2021 Środa 

700
 Za † brata Michała Sikorę w 1. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Urszulę i 

Pawła Sikorów. 

800
 Za †† rodziców Jana i Annę Dubasów, Ignacego i Mariannę Sitków, 

bratowe Jolantę i Marię, Michała, Grzegorza Sitek oraz Grażynę 
Skrzypecką. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Antoninę Nagel od Barbary i Pawła Polaczyków z rodziną; 
- Za † Henryka Surmę w 1. rocz. śmierci; 
- Za † Zofię Borowiec od sąsiadów. 

28/10/2021 Czwartek 

700
 Za wstawiennictwem Maryi, dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo dla Toma. 

800
 Za †† Tadeusza Nowaka, rodziców Leokadię i Juliana. 

1700
 1. W intencji Danuty o łaskę dobrej śmierci i wszelkie potrzebne łaski. 

2. Za †† Zofię i Antoniego Cyganików, Janinę Walkowiak, †† z rodziny 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

29/10/2021 Piątek 

700
 Za † Henryka Gąsiora od chrześniaka Janusza z Żywca wraz z rodziną. 

800
 Za †† teściów Martę i Konrada Dudzików oraz za †† z rodziny Dudzik i 

Poloczek. 

1800
 Za † Halinę Zawistowską-Wąchalską oraz †† rodziców. 

30/10/2021 Sobota 

700
 Za † męża Adama w 5. rocznicę śmierci, †† z rodzin Pacek, Serwin, 

Zalewski. 

800
 Za † Dawida Noszyłę w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Antoniego i Zofię 

Górskich oraz †† z rodzin Sygułów i Noszyłów. 

1800
 Za † Ilonę Marczyńską w 1. rocznicę śmierci, †† z rodzin Kaczmarek i 

Marczyński. 

MODLITWA ZA 
MISJONARZY 

Najukochańszy Panie nasz, 
Jezu Chryste, który nas 

odkupiłeś ceną 
przenajświętszej Krwi swojej, 

ogarnij miłosiernym 
wzrokiem biedną ludzkość, 
która w znacznej części jest 
jeszcze pogrążona w mro
kach niewiary. Spraw, by 

cała ludzkość zajaśniała światłem prawdy. Poślij Panie apostołów 
Twojej Ewangelii, wspomagaj ich żarliwość, aby nieznający 

Chrystusa dostrzegli Jego miłość i za ich pośrednictwem weszli do 
Chrystusowej owczarni. 

Wspomagaj wysiłki wszystkich misjonarzy i misjonarek, niech ta 
służba prowadzi do prawdy i miłości. Oświeć błądzących i 

sprowadź ich do przystani prawdy i jedności. 

Darz misjonarzy zdrowiem, optymizmem i wiarą w sens 
poświęcenia i ofiary. Upadającym pod ciężarem krzyża daj moc do 
ochotnej i wielkodusznej służby. Pomagaj wszystkim pracownikom. 
Niech wielkim wysiłkiem kapłanów i świeckich rośnie Twój Kościół, 

wielki świadek Twego Odkupienia. 
Amen. 

31/10/2021 XXXI Niedziela Zwykła 

700
 Za † Dorotę Kucerę w 1. rocznicę śmierci. 

900
 W intencji Łucji Gros z okazji 80 urodzin oraz siostry Ireny z ok. 90 urodzin 

jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny oraz w pewnej intencji. Te Deum 

1100
 Za † męża Tadeusza Mierzwę jako pamiątka imienin. 

1230
 Chrzty Jan Szkuta, Antonina Pradel i Marcelina Domin. 

1700
 Za † Zygmunta Sikorę w 1. rocz. śmierci. 


