
Ogłoszenia Parafialne 08.11.2020 r. 

W związku z aktualną trudną sytuacją sanitarną 
informujemy, że w naszej świątyni może przebywać 80 osób.  

 

Zawieszone do odwołania pozostają:  
- posługa nadzwyczajnych szafarzy u chorych;   

- comiesięczny obchód chorych (chodzimy na „tzw” wezwanie); 

- spotkania grup i ruchów; 

- czwartkowa adoracja o godz. 1530; 

- spowiedź w konfesjonale zostaje zastąpiona spowiedzią po 

uprzednim umówieniu się; 

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

- po porannej eucharystii nie odmawiamy Różańca lub Koronki; 

- prowadzimy transmisję każdej Mszy św. odprawianej w naszej 
świątyni oraz towarzyszących im nabożeństw; 
- bardzo prosimy o utrzymanie rygoru sanitarnego - maseczki, 

dystans; 

- przypominamy zalecenia Ks. Arcybiskupa o preferowanej 
formie przyjmowania Komunii św. jaką jest Komunia na rękę; 

 

Kancelaria parafialna dostępna jest telefonicznie, 
mailowo. Stacjonarnie  załatwiane są tylko sprawy najpilniejsze; 
 

Przyszła niedziela w naszej archidiecezji jest obchodzona 
jako Dzien  Muzyki Liturgicznej. To takz e Ś wiatowy Dzien  Ubogich 
oraz 22 dzien  miesiąca—czcicieli s w. Rity zapraszamy na Mszę s w. o 
godz. 1700. 
 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na renowację katedry za 
tydzien  kolekta na działalnos c  charytatywną parafii. Bo g Zapłac  za 
kaz dą ofiarę składaną na parafialne konto. Dzięki Waszej dobroci 
parafia moz e funkcjonowac  i opłacac  konieczne rachunki. Na stronie 
internetowej parafii moz na zapoznac  się z moz liwos ciami odpisu od 
podatku ofiary składanej na cele kultu religijnego.  
 

Dbajmy o siebie i naszych bliskich poprzez zachowywanie 
obowiązującego reżimu sanitarnego, a na nowo rozpoczęty 
tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego 
błogosławieństwa. 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które 

wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie 
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również 
oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność 
ogarnęła wszystkie i posnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie 
mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe 
lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, 
bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, 
i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. 

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, 
weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu 
i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on 
odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». Mt 25, 1-13 

Głos świętego Antoniego 
08.11.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

 
Obchody liturgiczne tygodnia:  

 
 
 

PONIEDZIAŁEK  - święto Rocznicy Poświecenia Bazyliki  
   Lateraneńskiej; 
WTOREK   - wspom. Św. Leona Wlk; 
ŚRODA   - wspom. Św. Marcina z Tours; 
CZWARTEK  - wspom. Św. Jozafata; 
PIĄTEK   - wspom. Św. Benedykta, Jana Mateusza, Izaaka  
   i Krystyna; 
SOBOTA   - wspom. Dow. bł. Maryi, Luizy Merket; 
 
 



Poniedziałek 9 listopada 2020. 
700

 Za †† członków i opiekunów duchowych Legionu Maryi. 

900
 Za † Reginę Krasowską. 

1800
 W intencji Beaty Kułagi z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Św., i opiekę Matki Bożej. 

Wtorek 10 listopada 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za żywych i †† lokatorów Chopina 14 oraz o zdrowie dla naszych kapłanów. 

1800
 Za † męża Michała Dudzika w kolejną rocznicę śmierci oraz †† teściów Martę 

i Konrada Dudzików. 

Środa 11 listopada 2020. 
700

 Za † Krystynę Żurek  od Heni i Jagody. 

800
 W intencji Ojczyzny. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: 

- Za †† rodziców Marcina i Józefę Tomczaków; 
- Za † Artura Grochowina – od rodziny z Chozrowa. 

- O szybki powrót do zdrowia Brygidy i za † jej męża Alfreda. 

Czwartek 12 listopada 2020. 
700

 Za † Krystynę Wichary. 

800
 Za † Reginę Romanowską. 

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

†† chrzestnych Agnieszkę i Ryszarda. 

Piątek 13 listopada 2020. 
700

 Za † Holgera Schöna. 

800
 Za †† babcię Bronisławę oraz  †† Bartłomieja, Wiktorię i Jana. 

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

Sobota 14 listopada 2020. 
700

 Za † Ryszarda Hofmana w 30 dzień po śmierci. 

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

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za †† męża Józefa Mandzika, rodziców, teściów i dziadków z obu stron, 

† Franciszkę Walę, Jerzego, Krystynę Trefońskich, Klarę i Wandę Matysek. 

NIEDZIELA 15 listopada 2020. 
700

 Za †† rodziców Jadwigę i Wincentego Lendlów, Helenę i Jerzego Dryndów, 
†† dziadków i chrzestnych z obu stron, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

900
 Za † Alinę Bilińską oraz †† lokatorów Astrów 12. 

1100
 Za † Katarzynę Mikołajczyk w 5. rocz. śmierci. 

1230
 Do Bożej Opatrzności w intencji Celiny Horak z ok. 85 urodzin, 

z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Św., i opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata.  Te Deum 

1700
 Za † ojca jezuitę Stanisława Mrozka w 1. rocznicę śmierci. 

Jest jeszcze trochę wolnych intencji w bieżącym roku kalendarzowym, 
zainteresowanych serdecznie zapraszamy  
do kontaktu telefonicznego z kancelarią .  

Wolne intencje w 2020 roku:  
 

18.11.  godz. 7.00 

19.11.  godz. 7.00 

20.11.  godz. 7.00 

22.11. godz.  12.30 

24.11. godz.  8.00 

25.11. godz.  7.00 

26.11. godz.  7.00 

27.11. godz.  7.00 

28.11. godz.  7.00 

30.11. godz.  7.00 

02.12.  godz.  7.00 

07.12.  godz.  7.00 

08.12.  godz.  9.00 

09.12.  godz.  7.00 i  8.00 

10.12.  godz.  7.00 

11.12.  godz.  7.00  i  8.00 

13.12.  godz.  7.00 

14.12.  godz.  7.00 

16.12.  godz.  7.00  i  8.00 

17.12.  godz.  7.00  i  8.00 

18.12.  godz.  7.00  i  8.00 

20.12.  godz.  7.00 

21.12.  godz.  7.00 

23.12.  godz.  7.00  i  8.00 

24.12.  godz.  7.00 

29.12.  godz.  8.00 

31.12.  godz.  7.00 

ZADZWOŃ I ZAMÓW  

(telefon 32 241 33 29)  


