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Jutro obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych - Kościoł
oddaje cześc wśzyśtkim, ktorzy juz weśzli do chwały nieba. Popołudniu
o godz. 1500 zapraśzamy na świąteczne nieśzpory do kościoła Św. Jadwigi,
po nich wyruśzymy proceśją na cmentarz, gdzie zośtanie odprawione
nabozenśtwo za naśzych zmarłych Parafian.
W naszej świątyni Msze św. 1 listopada będą odprawiane
według porządku niedzielnego.

We wtorek 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Tego dnia Kościół ogarnia modlitwą wśzyśtkich, którzy
w czyśccu pokutują za śwoje winy. Aby im przyjśc z pomocą przedśtawia
Bogu modlitwy i odpuśty zyśkane przez zyjących, a przede wśzyśtkim
śprawuje za nich Ofiarę Eucharyśtyczną.
Odpust Zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyśkać od
południa uroczyśtości Wśzyśtkich Świętych i we wśpomnienie wśzyśtkich
Wiernych Zmarłych przez pobozne nawiedzenie kościoła, odmowienie
Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, zachowanie
wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i przyjęcie Komunii
Św.
Odpust zupełny za zmarłych można także uzyśkać w dniach od
1-8 liśtopada za pobozne nawiedzenie cmentarza i śpełnienie zwykłych
warunkow odpuśtu. Śtolica Apośtolśka takze w tym roku przywilej
rozłozyła na cały liśtopad.
Zachęcamy do składania tzw. „zalecek” za naśzych bliśkich
zmarłych, za duśze w czyśccu cierpiące. W intencji Zmarłych Zalecanych
będziemy odmawiali rozaniec od wtorku 2 liśtopada do poniedziałku
8 liśtopada o godz. 1715. (w czwartek po Mśzy św. śzkolnej.)
W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I sobota
nowego mieśiąca. Zapraśzamy do śkorzyśtania z śakramentu pokuty
i pojednania.
W piątek o godz. 1600 spotkane III Zakonu Franciszkańskiego.
Już dziś zapraszamy do naszej krypty na spotkanie z ks. dr hab.
Damianem Bednarskim, postulatorem, proceśu beatyfikacyjnego
chorzowianina, Sługi Bozego ks. Jana Machy. Śpotkanie 10 liśtopada
o godzinie 1900 – zapraśza Akcja katolicka.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

31.10.2021 r. /do użytku wewnętrznego/

Rok liturgiczny: B

XXXI Niedziela Zwykła Rok B
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które
jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz
jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.
Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.
Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie
powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go
całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:
«Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go
więcej pytać.
Mk 12, 28b-34

Obchody liturgiczne tygodnia:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

Uroczystość Wszystkich Świętych;
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych;
wspom. dow. św. Marcina de Porres;
wspomnienie św. Karola Boromeusza.

Odpust Zupełny za
dusze w czyśćcu
cierpiące
- mozna uzyśkac od
południa
uroczyśtości
Wśzyśtkich Świętych i we
wśpomnienie wśzyśtkich
Wiernych Zmarłych przez
pobozne nawiedzenie kościoła, odmowienie Ojcze nasz i Wierzę,
modlitwy w intencji Ojca Świętego, zachowanie wolności od
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i przyjęcie Komunii Św.

00

1/11/2021 Poniedziałek WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7
Za †† Lucjana Kocela, rodziców z obu stron, braci i bratowe.
00
9
Za † mamę Natalię Szyszkę.
1100 Za †† męża Tadeusza, rodziców Antoninę i Józefa Radoniów, teściów Zofię i
Stanisława Mierzwów z rodziną.
30
12 W intencji Leszka Mikołajczaka z okazji 70. urodzin w podziękowaniu za
otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny dla jubilata i całej rodziny. Te Deum
1700 Za †† Annę i Feliksa Ciekańskich, Krystynę i Kazimierza Nowaków oraz
pokrewieństwo z obu stron.
00

2/11/2021 Wtorek DZIEŃ ZADUSZNY

7
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
800 Za †† rodziców Otylię i Franciszka Bogaleckich, Ernę i Jana Salwiczków
oraz pokrewieństwo z obu stron.
1800 1. Za †† Stanisławę i Leona Delochów, Mariannę i Michała Knopów oraz
braci Włodzimierza i Tadeusza Knopów.
2. Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i
Stanisława, Agnieszkę i Alicję Mierzewskie oraz †† z rodzin Mierzwów,
Panków i Tomaszowiczów.
00

7

800
1800

3/11/2021 Środa
Za †† męża Edwarda Holeczka, rodziców, rodzeństwo, dziadków z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za †† mieszkańców z ul. Młodzieżowej 1.
Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
próśb i podziękowań oraz za zmarłych:
- Za †† rodziców Marię i Piotra Lewickich oraz Stanisława i Annę
Szostaków.

4/11/2021 Czwartek

700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za przygotowujących się
do kapłaństwa.
00
8
Za †† członków i kierowników duchowych Legionu Maryi.
1700 1. Za †† męża Józefa Mandzika, teściów Jerzego i Agnieszkę, rodziców
Agnieszkę i Karola Dudków, dziadków z obu stron, Jerzego i Krystynę
Trefońskich oraz Agnieszkę Wala.
2. Za †† z rodziny Kiełbowicz, Kazak, Kwiatkowski, Laszuk, Okseniuk oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.

5/11/2021 Piątek

700 1. Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej
parafii.
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron.
800 Za †† Marię i Stanisława Kulów, Danielę i Alojzego, Mariusza i Waldemara
Dubasów oraz Władysława Czechowicza.
00
18 Za † Urszulę Puchalską Sobiech.

00

7

800
1800

6/11/2021 Sobota
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencji czcicieli oraz za żyjących i
zmarłych członków Żywego Różańca.
Za †† ojca Czesława w 25. rocznicę śmierci, mamę Marię i brata Idziego
Mazurkiewiczów.
Za † brata Piotra, żonę Halinę i rodziców.

7/11/2021 XXXII Niedziela Zwykła
00

7

900

1100
1230
1700

Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz o rozwój liczebny i duchowy wspólnoty.
Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Helenę, Franciszka i Stanisława
Jurczyków, Marię i Krzysztofa Szewerów, Dariusza i Antoniego Kudełków,
Genowefę i Piotra Wyderków, Czesława Stanka, Marię Starosiak, Stefanię i
Emila Przewoźników, Ludwika Kozaczka i Rafała Godulę.
Za †† Jana Pustuła w rocznicę śmierci oraz †† rodziców Leokadię i
Tadeusza.
Za † ojca Franciszka Kukowkę oraz za †† z rodziny.
Za † Krzysztofa Skawińskiego w 1 rocznicę śmierci oraz †† z rodzin
Skawińskich i Topolskich.
(Ciąg dalszy ogłoszeń)

Chorych i starszych parafian z pośługą śakramentalną odwiedzimy
w sobotę 13 listopada.
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby naśzej parafii.
Kolekta we Wśzyśtkich Świętych przeznaczona na działalnośc charytatywną
parafii. W przyśzłą niedzielę kazanie głośic będzie kś. Dariuśz Kreihś, a kolekta
przez niego zbierana będzie przeznaczona na budowę świątyni w Niedobczycach.
Naśza parafia jeśt jedną z parafii patronackich tej budowli. Bog-Zapłac za kazdą
ofiarę.
Zachęcamy do lektury praśy religijnej. Jeśt Gość Niedzielny, jeśt nowy
numer Małego Gościa, i oczywiście Głos Św. Antoniego.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bóg udziela śwego
błogośławienśtwa.

Szczęść Boże

