
Ogłoszenia Parafialne 25.10.2020 r. 

W związku z coraz trudniejszą sytuacją informujemy, że w naszej 
świątyni może przebywać 170 osób. Wprowadzamy od dziś kilka 
ważnych zmian w naszej świątyni: 
 
- posługa nadzwyczajnych szafarzy zawieszone do odwołania;   

- wstrzymujemy comiesięczny obchód chorych (do chorych 

chodzimy na wezwanie); 

- spotkania grup i ruchów zostają zawieszone do odwołania; 

- zostaje zawieszona czwartkowa adoracja o godz. 1530; 

- spowiedź w konfesjonale zostaje zastąpiona spowiedzią po 

uprzednim umówieniu się; 

- kancelaria parafialna dostępna przede wszystkim telefonicznie, 
stacjonarnie załatwiane będą tylko sprawy najpilniejsze; 
 

- po każdej Mszy św. śpiewamy suplikacje o ustanie pandemii; 

- po porannej eucharystii nie odmawiamy Różańca lub  Koronki; 

- przywracamy transmisję wszystkich Mszy św. i nabożeństw  
  odprawianych w naszej świątyni; 
 

- bardzo prosimy o zachonie rygoru sanitarnego - maseczki,  

   dystans; 

- przypominamy zalecenia Ks. Arcybiskupa o preferowanej  

   formie przyjmowania Komunii św. jaką jest Komunia na rękę; 
 

We wtorek w naszej świątyni odbędzie się uroczystość 
bierzmowania parafian s w. Wawrzyn ca – udostępniamy im naszą 
s wiątynię o godz. 1600. Dlatego wyjątkowo we wtorek ro z aniec 
odmo wimy dopiero po wieczornej Mszy s w.   
 

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.   
 

Tradycyjnie przez oktawę uroczystości będziemy modlić 
się różaniec za zmarłych zalecanych. ZALECKI za zmarłych można 
składac  w zakrystii, na probostwie. Moz na je wysłac  mailowo.  

 
Ciąg dalszy ogłoszeń 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się 
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, 
zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» 

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest 
największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: 
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch 
przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».  Mt 22, 34-40  

Głos świętego Antoniego 
25.10.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia:  

 środa:  
-     święto świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza;  
 
 

 piątek  
- święto poświęcenia Kościoła Archikatedralnego w Katowicach,  

Tak miała 
pierwotnie 
wyglądać katedra 
w Katowicach 
 
 
Ostatecznie 
wygląda tak: 



Poniedziałek 26 października 2020. 
700

 W intencji Małgorzaty Stanowskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i 
zdrowie dla solenizantki, córki Joanny i wnuczki. 

800
 W intencji prawnuka Leonarda Fenninga z okazji urodzin z podziękowaniem 

za dar życia z prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i dary 
Ducha św. dla solenizanta, rodzeństwa i rodziców. 

1800
 1. Za † Georga Kosubka. 

2. W intencji Michała i Aleksandry Ligaczów z okazji rocznicy ślubu. 

Wtorek 27 października 2020. 

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

800
 Za † Jana Skopa. 

1800
 Za † Halinę Zawistowską – Wąchalską oraz za †† rodziców. 

Środa 28 października 2020. 

700
 Za † Tadeusza Zająca. 

800
 Za † Tadeusza Nowaka na pamiątkę imienin. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † męża Tadeusza Mierzwę na pamiątkę imienin; 
- Za † Halinę Zawistowską- Wąchalską w 12 rocznicę śmierci; 
- Za † Henryka Szołtyska od lokatorów z ul. Kopernika 8. 

Czwartek 29 października 2020. 

700
 Za † Reginę Krasowską w 30 dni po śmierci. 

800
 Za †† Zofię i Antoniego Cyganików, Janinę Walkowiak i Herberta 

Wróblewskiego. 

1700
 Za †† rodziców Antoniego i Wandę Tumalów, Leonarda i Zofię Drzyzgów, 

siostry Stanisławę i Zdzisławę, matkę chrzestną Katarzynę i †† z obu stron. 

Piątek 30 października 2020. 

700
 Za †† rodziców, dziadków, pokrewieństwo z obu stron. 

800
   

1800
 Za † męża Helmuta Haase oraz †† rodziców i teściów. 

Sobota 31 października 2020. 

700
 Za † Bogdana Obrochtę od Barbary i Jana Miętus z rodziną. 

800
 Za †† żonę Cecylię Pucię w 40 r. śmierci, żonę Helenę Szostak-Pucia w 3 r. 

śmierci od męża z rodziną i rodzeństwem siostrą Haliną i braćmi 
Mieczysławem i Władysławem. 

1800
 Za †† rodziców Jana i Annę Dubasów, Danutę, Alojzego, Waldemara i 

Mariusza Dubasów, teściów Ignacego i Mariannę Sitków, Jolantę, Mirosława, 
Michała, Grzegorza i Grażynę Sitków. 

 

NIEDZIELA 1 listopada 2020. 

700
 Za † Lucjana Kocela, rodziców z obu stron, braci i bratowe. 

900
 Za †† rodziców Antoninę i Józefa Radoń, siostrę Marię oraz †† teściów 

Stanisława i Zofię z rodziną. 

1100
 Za † Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka, Stanisława 

Jurczyk, Marię i Krzysztofa Szewerów, Dariusza i Antoniego Kudełków, 
Genowefę i Piotra Wyderka, Czesława Stanka, Marię Starsiak, Stefanię i Emila 
Przewoźników, Ludwika Kozaczka, Rafała Godulę. 

1230
 Za † Annę i Feliksa Ciekańskich oraz Krystynę i Kazimierza Nowaków. 

1700
 Za † męża Edwarda, rodziców, rodzeństwo, dziadków z obu stron, bratową 

Adelę, za dusze w czyśćcu cierpiące. 

CIĄG DALSZY OGŁOSZEŃ: 
 
W związku uroczystością Wszystkich Świętych proszono nas o podanie 

dwóch ogłoszeń ks. proboszcza św. Jadwigi  dotyczących cmentarza: 
 

 Informujemy,  że w tym roku upływa czas rezerwacji grobów z 2000 roku. 
Nieopłacone miejsca grobowe z 1999 i wcześniejsze będą przekopywane. Aktualna 
ofiara za jeden rok rezerwacji wynosi 40 zł. Bardzo prosimy o ile to możliwe - 
przelewanie ofiar za rezerwację na konto parafii. Wystarczy przy przelewie podać 
namiary grobu (kwatera, rząd i numer grobu – jeśli ktoś nie zna tych danych to 
proszę zadzwonić do kancelarii).  Bardzo prosimy wszystkich opiekujących się 
grobami na cmentarzu przy ul. Drzymały o jak najszybsze uporządkowanie 
grobów. Parafia nie jest w stanie wywieźć wszystkich śmieci w ostatni dzień przed 
uroczystościami na cmentarzu.  

Gorąco apelujemy aby nie przychodzić na cmentarz w sam dzień Wszystkich 
Świętych. Można to uczynić wcześniej lub później. Kościół obdarza odpustem 
zupełnym nawiedzenie cmentarza i jakąkolwiek modlitwę za zmarłych w dniach 
1 - 8 listopada, (a w tym roku także przez inne dni listopada). Nie przychodźcie na 
cmentarz Wy którzy słyszycie lub czytacie te słowa, bo one nie dotrą do tych, 
których nie ma w kościele. 

 
 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii, za tydzień 
kolekta na potrzeby misji s więtych.  

 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam Bóg udziela swego 

błogosławien stwa.  Szczęś c  Boz e! 


