
 
Serdecznie zapraszamy do naszej krypty na spotkanie z ks. 

dr hab. Damianem Bednarskim,  postulatorem,  procesu 
beatyfikacyjnego chorzowianina, Sługi Boz ego  ks. Jana Machy. 
Spotkanie odbędzie się w s rodę 10 listopada o godzinie 1900 – 
zaprasza Akcja katolicka działająca w naszej parafii. 

 
W czwartek przypada 11 Listopada Msze św. będą 

sprawowane o 700, 900 i 1800, Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 
900.  

11 listopada w Starochorzowskim Domu Kultury obędzie się 
Koncert Pieśni Patriotycznych  w wykonaniu cho ro w: Lutni, 
Gwiazdy i naszego chóru Cantabile. Koncert rozpocznie się 
o godz. 1600, wstęp wolny.  

 
W najbliższą sobotę odwiedziny chorych parafian. 
 
Również w sobotę w kościele św. Jadwigi odprawiona zostanie  

Msza s w. z ok,. 100 - lecia powstania Legionu Maryi. Legionisto w  i 
sympatyko w Legionu serdecznie zapraszamy. 

    
Przyszła niedziela w naszej archidiecezji jest Dniem Muzyki 

Liturgicznej. Msza św. o godz. 900 zostanie odprawiona w intencji 
muzyko w i s piewako w kos cielnych, oraz byłego organisty p. Dullka. 

 
Przyszła niedziela  to także Światowy Dzień Ubogich oraz 

Dzien  Solidarnos ci z Kos ciołem przes ladowanym. Za tydzien  w całej 
diecezji  po mszach przeprowadzana będzie zbio rka na rzecz Pomocy 
Kos ciołowi w Potrzebie. 

 
Odpust zupełny za zmarłych można także uzyskać w dniach 

od 1-8 listopada za poboz ne nawiedzenie cmentarza i spełnienie 
zwykłych warunko w odpustu. Stolica Apostolska takz e w tym roku 
przywilej  rozłoz yła na cały listopad. 

 
 

 

Ogłoszenia Parafialne 7.11.2021 r. 

XXXII Niedziela Zwykła Rok B 

Jezus, nauczając rzesze, mówił: 
«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w po-

włóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w 
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla 
pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum 
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden 
grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, po-
wiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, któ-
rzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywa-
ło; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe 
utrzymanie». Mk 12, 38-44  

Głos świętego Antoniego 
7.11.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych; 

wtorek ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI   

  LATERAŃSKIEJ; 

środa   Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK; 

czwartek Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa; 

Piątek   Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz; 

Sobota  Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i  
  Krystyna, pierwszych męcz. Polski. 

Bazylika św. Jana na Lateranie, jej 
pełna nazwa to: Papieska arcybazylika 
Najświętszego Zbawiciela, św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na 
Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich 
Kościołów Miasta i Świata – katedra 
biskupa Rzymu, należy do czterech 
bazylik większych, jedna z bazylik 
papieskich  



8/11/2021 Poniedziałek 

700
 Za † Patryka Skrzypca w 1. rocznicę śmierci. 

800
 Za ††Tomasza i Cecylię Sobczaków, córkę Agatę i wnuka Damiana. 

1800
 Za † męża Michała Dudzika w 20 rocznicę śmierci. 

9/11/2021 Wtorek 

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

800
 Za † Irenę Bryłkę w 30. dzień po śmierci. 

1800
 1. W intencji Beaty Kułagi  z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i opiekę Matki 
Najświętszej. 
2. W intencji córki Anny i syna Mateusza Potkowów z ok. urodzin w 
podziękowaniu za dar życia, łaskę wiary i błogosławieństwo Boże, za 
wstawiennictwem Matki Bożej, św. Józefa i św. Antoniego z prośbą opiekę, 
dary Ducha Świętego i zdrowie. 

10/11/2021 Środa 

700
 Za † Henryka Gąsiora w 30. dzień po śmierci. 

800
 W intencji Krystyny i Piotra w kolejną rocznicę ślubu. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci MB Nieustającej Pomocy w intencji próśb i 

podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Antoninę Nagel - od Renaty i Bogdana Kusiów; 
- Za †† Waltera Grossa , Annę i Stefana Hornów - od przyjaciół; 
- Za † Marka Majkę od Magdaleny i Bartosza Łukaszczyków z córkami; 
- Za † Stefanię Machowską w 30.  dzień po śmierci. 

11/11/2021 Czwartek 

700
 Za †† rodziców Marcina - jako pamiątka imienin i Józefę Tomczaków. 

900
 W intencji Ojczyzny. 

1700
 Za †† rodziców Romana i Zofię Łamików, dziadków z obu stron oraz 

rodziców chrzestnych Agnieszkę i Ryszarda. 

1700
 Za † tatę Mieczysława Ferta. 

12/11/2021 Piątek 

700
 Za † Jana Chrobaka. 

800
 Za † Marka Jańczaka w 1. rocznicę śmierci oraz na pamiątkę urodzin. 

1800
 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

1800
 Za † Henryka Rabiegę w kolejną rocznicę śmierci. 

13/11/2021 Sobota 

700
 Za † Alę Karolak, jej męża Cezarego, rodziców, teściów, dziadków z obu 

stron od rodzin Karolak i Siwczyk z Chorzowa. 

800
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, Henryka Kulika oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1800
 Za † córkę Bożenę Zajdel w kolejną rocznicę śmierci, jej ojca Ryszarda 

Pawlika oraz †† dziadków i teściów. 

14/11/2021 XXXIII Niedziela Zwykła

(Ciąg dalszy ogłoszeń) 
 

Podczas ostatniego zebrania Rady Parafialnej, które odbyło się w 
miniony czwartek, postanowiono między innymi, z e ro wniez  w tym roku, ze 
względu na sytuację epidemiczną, zasadniczo nie będzie tradycyjnych 
odwiedzin kolędowych.  
O Boz e błogosławien stwo dla naszych mieszkan  i domo w, tak jak w ubiegłym 
roku, będziemy modlic  się w okresie Boz ego Narodzenia, podczas 
sprawowanych dodatkowo Mszy s w. wieczornych w intencji mieszkan co w 
poszczego lnych rejono w naszej parafii. Postanowiono ro wniez  stworzyc  
moz liwos c  zaproszenia kapłana z błogosławien stwem do swojego domu, na 
indywidualne zaproszenie. Taka forma kolędy - na tzw. zapisy - to przede 
wszystkim moz liwos c  dla tych, kto rzy np. zmienili mieszkanie, albo z jakichs  
innych waz nych dla nich powodo w mają taką potrzebę. Zgłoszenia te będą 
zbierane do połowy grudnia, a termin takiej wizyty ustalany indywidulanie, po 
zgłoszeniu chętnych.    
Rada Parafialna wyraziła takz e akceptację pomysłu, by msze s w w tygodniu, w 
okresie zimowych chłodo w, były sprawowane w krypcie naszego kos cioła.   

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na powstającą świątynię. Za 
tydzien  kolekta na potrzeby naszej parafii, na biez ące rachunki parafii. Bo g-
Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny , Mały Goś, 
są Misyjne Drogi. Jest „Głos Św. Antoniego”. Jest kilka egzemplarzy Gos cia 
Niedzielnego Ekstra - w cenie 10 zł, pos więconY Słudze Boz emu ks. Janowi 
Masze. 

 

Kancelaria Parafialna nie będzie czynna 11 listopada. 
 

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

14/11/2021 XXXIII Niedziela Zwykła 

700
 Za †† rodziców Jadwigę i Wincentego Lendlów, Helenę i Jerzego Dryndów, 

†† dziadków, rodziców chrzestnych z obu stron oraz Anielę i Stefanię 
Drenda. 

900
 W intencji byłego organisty p. Bolesława Dullka, oraz z okazji Dnia Muzyki 

Liturgicznej, o Boże błog. opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo świętych 
św. Antoniego i św. Cecylii. dla solenizanta, oraz za †† organistów naszej 
parafii Alojzego Godzieka, Tadeusza Tomysa, Pawła Morgałę, Klaudiusza 
Króliczka. 

1100
 Za † Małgorzatę Szczepańską w 1. rocznicę śmierci od syna. 

1230
 Za † Stanisława Kulawika w 1. rocznicę śmierci. 

1700
 Za † Urszulę Puchalską Sobiech. 


