
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ciąg dalszy 
 

Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę parafialną na Podkarpacie w wolne 
dni listopada od 11 do 13. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się 
z propozycja programu w kancelarii i na naszej parafialnej stronie. 

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji. Kolekta 
we Wszystkich Ś więtych przeznaczona na działalnos c  charytatywną 
parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na archidiecezję. Bo g-Zapłac  za 
kaz dą ofiarę. 

 

W przyszłą niedzielę przed kościołem odbywać się będzie 
kiermasz na rzecz podopiecznych Fundacji  „Ofiaruj serce”, Placo wka ta 
ma pod opieką osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby 
z niepełnosprawnos cią ruchową. Celem zbio rki jest pokrycie biez ących 
koszto w utrzymania Placo wki. 

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa. 

04/11/2022 Piątek 

700
 1. Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

2. Za wstaw św. Rity w int. rodziny Jana i Janiny Rostkowskich z prośbą 
o potrzebne łaski i pogłębienie wiary. 

800
 1. W intencji †† mieszkańców z ul. Młodzieżowej 1. 

2. Za †† męża Leszka Paszkowskiego, syna Michała, brata Kazimierza, rodziców 
Władysławę i Walentego, teściów Czesławę i Stanisława Paszkowskich oraz †† z 
obu stron. 

1800
 Za †† rodziców Mariannę i Michała Knopów, Stanisława i Leona Delochów oraz 

braci Włodzimierza i Tadeusza Knopów. 

05/11/2022 Sobota 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących 

i zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 W intencji Wioli i jej dziecka - o szczęśliwe rozwiązanie. 

1800
 Za †† rodzic. Romana i Zofię Łamików, †† chrzestnych Agnieszkę, 

Ryszarda i Jana oraz †† z rodziny Łamik i Limanówka i dziadków z 
obu stron. 

06/11/2022 XXXII Niedziela Zwykła 

700
 Za żyjących i †† członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój liczebny i duchowy 

wspólnoty. 

900
 Za † Marka Jańczaka jako pamiątka 70 urodzin i 2 rocznicy śmierci. 

1100
 Za †† męża Józefa Mandzika, jego brata Jana, teściów Jerzego i Agnieszkę 

Madzików, rodziców Małgorzatę i Karola Dudków, Krystynę i Jerzego 
Trefońskich oraz dziadków z obu stron i Franciszkę Walę. 

1230
 1. Do Bożej Opatrzności przez Niepokalane Serce Maryi w intencji córki Anny 

Brem z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia i łaskę wiary, z prośbą o 
dalszą opiekę, błogosławieńństwo, zdrowie i dar rodzicielstwa dla córki. 
2. W intencji Franciszka Błaszczyka z okazji 1 urodzin. 

1700
 Za †† ojca Czesława Mazurkiewicza, mamę Marię i brata Idziego. 

XXXI Niedziela Zwykła 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był 
bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam 
nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc 
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 
miał przechodzić. 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, 
widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego 
majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie». 

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy 
przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».  Łk 19, 1-10  

Głos świętego Antoniego 
30.10.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 

Mamy jeszcze wolne 
intencje w 

nadchodzących 
tygodniach: 

 
 

 

17/11   -  7,00 
18/11   -  7,00  i  8,00 
19/11   -  7,00 
21/11  -   7,00 
22/11   -  8,00 
23/11   -  7,00  i  8,00 
24/11   -  7,00 
25/11   -  7,00 
26/11   -  7,00  i  8,00 
28/11   -  7,00 
30/11   -  7,00 

„Zamawianie 
mszy św”, czasem 
za żywych,  za za 
zmarł.  

 

Co to znaczy, że msza jest w intencji 
jakieś osoby? Co to znaczy „zamówić” 
mszę? Znaczy to tyle, że Kościół – czyli 
wspólnota sprawująca daną Eucharystię 
pod przewodnictwem kapłana – prosi 
Pana Boga, aby dobrami duchowymi 
wynikającymi z tej Eucharystii obdarzył 
konkretną osobę lub grupę osób. Trudno 
sobie  wyobrazić cudowniejszy dar jaki 
możemy komuś dać. W świecie łaski nie 
ma  nic cenniejszego!  

 

Zachęcamy do korzystania z tych 
darów, które możemy naszym bliźnim 
ofiarować. 



Gościmy dziś w naszej wspólnocie ks. Emanuela Pietrygę proboszcza 
parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Ks. Emanuel głosi dziś kazania, a po Mszach 
możemy nabyć jego drugą książkę "W Ogrodzie Słowa" zawierającą między innymi 
jego homilie, świadectwa, przewodnik po ogrodzie biblijnym. Książka kosztuje 
25 zł. Dochód przeznaczony na inwestycje w tamtejszej parafii. 

 

Dziękujemy Ks. janowi Krawcowi za przygotowanie i poprowadzenie 
w minionym tygodniu szeregu spotkan  biblijnych. Dziękujemy tym, kto rzy z tej 
propozycji skorzystali. 

 

We wtorek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych - Kos cio ł oddaje 
czes c  wszystkim, kto rzy juz  weszli do chwały nieba. Popołudniu o godz. 1500 
zapraszamy na s wiąteczne nieszpory do kos cioła Ś w. Jadwigi, po nich wyruszymy 
procesją na cmentarz, gdzie zostanie odprawione naboz en stwo za naszych 
zmarłych Parafian.  

W naszej świątyni Msze św. 1 listopada  będą odprawiane według 
porządku niedzielnego.  

 

We środę 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Tego dnia Kos cio ł ogarnia modlitwą wszystkich, kto rzy w czys c cu pokutują za 
swoje winy. Aby im przyjs c  z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty 
zyskane przez z yjących, a przede wszystkim sprawuje za nich Ofiarę 
Eucharystyczną. 

 

Odpust Zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od południa 
uroczystos ci Wszystkich Ś więtych i we wspomnienie wszystkich Wiernych 
Zmarłych przez poboz ne nawiedzenie kos cioła, odmo wienie Ojcze nasz i Wierzę, 
modlitwy w intencji Ojca Ś więtego, zachowanie wolnos ci od przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu i przyjęcie Komunii Ś w. 

 

Odpust zupełny za zmarłych można także uzyskać w dniach od 1 do 8  
listopada za poboz ne nawiedzenie cmentarza i spełnienie zwykłych warunko w 
odpustu.  

 

Zachęcamy do składania tzw. „zalecek” za naszych bliskich zmarłych, za 
dusze w czys c cu cierpiące. W intencji Zmarłych Zalecanych będziemy odmawiali 
ro z aniec od s rody 2 listopada do wtorku 8 listopada o godz. 1715. (w czwartek po 
Mszy s w. szkolnej.) 

 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I sobota nowego 
miesiąca. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  

 

W piątek o godz. 1500 spotkane III Zakonu Franciszkańskiego.  
 

Chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy 
w sobotę 19 listopada.  

Ogłoszenia Parafialne 30.10.2022 r. 
30/10/2022 XXXI Niedziela Zwykła 

700
 Za †† Anny Skałę w 1. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron. 

900
 Za †† Dawida Noszyłę w 2. rocznicę śmierci oraz siostrę Danutę. 

1100
 Chrzty: Szymon Langer  

1230
 1. W intencji Sabiny Holecko z okazji 18 urodzin jako podziękowanie za dar życia, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 
2. W intencji córki Karoliny Segdy z okazji 15 urodzin jako podziękowanie za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

1700
 Za † syna Bogdana Obrochtę. 

31/10/2022 Poniedziałek 

700
 Za †† z rodziny Dąbek, Rostkowski, Kluczniok, Kuc i Małkiewicz. 

800
 1. Za †† Otylię i Franciszka Bogaleckich, Ernę i Jana Salwiczków oraz †† z rodzin 

Bogalecki, Kalwar, Salwiczek, Nowak. 
2. Za † Renatę Gońską w 5. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny. 

1800
 1. Za † Krzysztofa Knasa w 1. rocznicę śmierci. 

2. Za † męża i ojca Józefa Szczepaniaka w 1 rocznicę śmierci. 

01/11/2022 Wtorek 

700
 Za †† Lucjana Kocela, rodziców z obu stron, braci i bratowe oraz dusze w czyśćcu cierpiace. 

900
 Za †† Tadeusza Mierzwę, rodziców Józefa i Antoninę Radoniów, siostrę Marię, teściów 

Stanisława i Zofię Mierzwów oraz †† z rodziny. 

1100
 Za † Franciszka Kukowkę oraz †† rodziny z obu stron. 

1230
 Za †† Annę i Feliksa Ciekańskich, Krystynę i Kazimierza Nowaków oraz pokrewieństwo z 

obu stron. 

1800
 Za †† męża Edwarda, rodziców, rodzeństwo, dziadków z obu stron, bratową 

Adelę i dusze w czyśćcu cierpiące. 

02/11/2022 Środa 

700
 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława, 

†† Alicję i Agnieszkę Mierzewskie. 

800
 Za † mamę Natalię Szyszkę oraz †† krewnych 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Reginę Klamę w 2 r. śmierci, teściów Marię i Adolfa oraz Agnieszkę Kołodziej; 
- Za † męża Andrzeja Hoszcza; 
- Za † męża Henryka Blaszkę w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców , teściów i braci z obu stron; 
- Za †† Krystynę i Władysława Chrobocińskich, Stanisława i Stanisławę Jasińskich ††  
   z rodzin Ptok, Korus, Gołąbek, Chrobociński, Jasiński, Turniak. 
- Za † Dorotę Duch; 
- Za †† Krzysztofa Skawińskiego, Ilonę Marczyńską, pokrewieństwo z obu stron; 
- Za † Małgorzatę Marniok oraz †† z rodzin Marniok i Bober. 

03/11/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących się do kapłaństwa. 

800
 Za †† rodziców Teodozję i Wojciecha Iszczek, męża Engelberta, †† teściów,  rodzin Woisz, 

Iszczek, Dziekan. 

1700
 Za † męża Jana Pustułę  w 20 r. śmierci, †† rodziców Leokadię i Tadeusza. 

04/11/2022 Piątek 

700
 1. Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

2. Za wstaw św. Rity w int. rodziny Jana i Janiny Rostkowskich z prośbą o potrzebne łaski i 
pogłębienie wiary. 

800
 1. W intencji †† mieszkańców z ul. Młodzieżowej 1. 

2. Za †† męża Leszka Paszkowskiego, syna Michała, brata Kazimierza, rodziców 


