
Ogłoszenia Parafialne 27.10.2019 r. 

Jeszcze do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych, 
za nawiedzenie cmentarza, i odmówienie modlitwy za zmarłych. Do 
piątku 8 listopada, zapraszamy do wspo lnego odmawiania ro z an ca za 
zmarłych zalecanych o godz. 1715 - (wyjątek to czwartek, wtedy po mszy 
s w. szkolnej). Tzw. „zalecki” za naszych bliskich zmarłych, za dusze 
w czys c cu cierpiące, moz na składac  w kancelarii i w zakrystii.  

 

W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego, a o godz. 2000 
ro z aniec za zmarłych dla zapracowanych.  

 

W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie dzieci 
przygotowujących się do I komunii s w.  

 

Chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną 
odwiedzimy w najbliz szą sobotę. 

 

Ponieważ tegoroczne ferie zimowe rozpoczynają się bardzo 
wcześnie, dlatego odwiedziny duszpasterskie tzw. kolęda 
rozpocznie się w naszej parafii już w połowie listopada. Będziemy 
chodzili z błogosławieństwem naszych mieszkań od 15 listopada. 
W listopadzie i w Adwencie odwiedziny kolędowe odbywac  się będą 
w piątki, soboty i niedziele. W piątek początek o 1630, a soboty 
i w  niedziele o 1430. Do Głosu s w. Antoniego został dołączony plan kolędy, 
prosimy o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych pomyłek. 

 

Parafia św. Jadwigi zaprasza na  katechezy nowej ewangelizacji, 
kto re prowadzone są przez ks. proboszcza Emanuela oraz osoby s wieckie. 
Jez eli cierpisz lub brakuje Ci sensu, przyjdz  i posłuchaj. Spotkania 
kierowane są dla wszystkich, niezalez nie od sytuacji w kto rej się znajdują. 
Odbywają się w poniedziałki i s rody o 1930 w kos ciele tamtejszym. 

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na renowację katowickiej 
katedry. Za tydzien  kolektę będzie zbierał ks. Dariusz Kreihs na budowaną 
s wiątynię Matki Boz ej Ro z an cowej w Niedobczycach., a przed kos ciołem 
odbędzie się zbio rka na Fundację Papieską Pomoc Kos ciołowi w Potrzebie. Członkom Zespołu 
Charytatywnego dziękuję za jej przeprowadzenie. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

 

Włączamy się w akcję ROŻANIEC DLA UGANDY!!! Jeżeli masz 
niepotrzebny nowy lub uz ynany ro z aniec - moz esz go oddac , a trafi do 
Ugandy. Ro z an ce moz na przynosic  do 10 listopada do zakrystii, kancelarii 
lub na probostwo.  

 Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam Bóg błogosławi. 

Głos świętego Antoniego 
3.11.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

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 

CZY WIESZ, ŻE WSPIERAJĄC  

FUNDACJĘ POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE: 
 
- Niesiemy pomoc dla uchodźców i prześladowanych chrześcijan 
zapewniając pomoc materialną i duszpasterską.  
 

- Sercem każdej wspólnoty chrześcijańskiej jest kościół, wokół niego tętni 
życie. Często jest to jedyne miejsce, w którym wierni choć na chwile mogą 
zapomnieć o ciężkiej codzienności. Finansujemy budowę kościołów i kaplic. 
Pomagamy odbudowywać kościoły i kaplice zniszczone przez kataklizmy, 
wojny lub nienawiść. 
 

- Pomagamy seminarzystom z biednych krajów. 
 

- Posyłamy książki religijne i Pismo św. do 140 krajów na świecie.  
 

- Każdego roku udzielamy pomocy egzystencjalnej każdej siostrze 
klauzurowej w Polsce. Pomagamy również w renowacji klasztorów, kaplic 
i kościołów przyklasztornych.  
 

- Zapewniamy rowery, samochody, motocykle, ciężarówki, a nawet muły 
i konie, by księża i siostry mogli dotrzeć do odległych wiosek.   

 
ZBIÓRKA ZA TYDZIEŃ PO MSZACH  

BÓG ZAPŁAC ZA KAŻDY DAR  



  NIEDZIELA 3 listopada 2019. 

700
 Za żywych i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa 

oraz o rozwój duchowy i liczebny. 

900
 W int. Krystyny Szewczyk z okazji 80. rocznicy urodzin jako podziękowanie 

za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. 
Antoniego i św. Rity dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM 

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

Stanisława Jurczyków, Marię, Krzysztofa Szewerów, Czesława Stanka, 
Dariusza, Antoniego Kudełków, Genowefę, Piotra Wyderków, Ludwika 
Kozaczka, Rafała Godulę oraz †† pokrewieństwo z obu stron. 

1230
 Za †† Jana Pustuła, rodziców Leokadię i Tadeusza oraz Wandę 

i Władysława. 

1700
 Za †† rodziców Mariannę i Michała Knopów, Stanisława i Leona Delochów 

oraz †† braci Włodzimierza i Tadeusza Knopów. 
Poniedziałek  4 listopada 2019. 

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

800
 Za † Henryka Rabiegę w kolejną rocznicę śmierci. 

1800
 Za †† tatę Czesława Mazurkiewicza, kuzynkę Elżbietę Wach, jej ojca 

Antoniego Igora w rocznice śmierci. 
Wtorek 5 listopada 2019. 

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

800
 Za †† Anielę, Szczepana, Adelę, Aleksandra Pławeckich, Edwarda, Różę, 

Katarzynę, Alojzego, Henryka Holeczków, dziadków z obu stron i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

1800
 1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy w intencji córki Anny i syna Mateusza Potkowy z okazji urodzin 
z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, 
zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego. 
2. Z okazji urodzin Lidii Jarczok z podziękowaniem za dar życia z prośbą 
o opiekę Aniołów Stróżów, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. 

Środa 6 listopada 2019. 

700
 W intencji Gerarda Kołodzieja z okazji 80 rocznicy urodzin. 

800
 Za †† Janinę Widerę, męża Stefana, córkę Ewę, rodziców i pokrewieństwo. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za †† rodziców: Otylię i Franciszka Bogaleckich , Ernę i Jana Salwiczków 
oraz †† z obu stron; 
- Za † Barbarę Płonka oraz †† z rodziny. 

Czwartek 7 listopada 2019. 

700
 O powołania kapłańskie i za przygotowujących się do kapłaństwa. 

800
 Za †† mieszkańców z ul. Młodzieżowej 1. 

1700
 1. Za † córkę Bożenę Zajdel w kolejną rocznicę śmierci, jej † ojca Ryszarda 

Pawlika oraz dziadków i teściów. 
2. Za †† z rodziny Płoszaj, Kellner i Wróbel. 

Modlitwa do Matki Bożej za dusze czyśćcowe: 
 

 Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, 
racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża 
zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego 
Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być 
blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je 
trzymają w palącym ogniu czyśćca.  
 Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz 
z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do 
Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im 
pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie 
zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.  

Piątek 8 listopada 2019. 

700
 Za †† Teresę Wróbel w 10. rocznicę śmierci, Edytę i Henryka Wróblów oraz 

Huberta Haberlę. 

800
 Za †† członków Legionu Maryi oraz opiekunów duchowych. 

1800
 Za †† brata Piotra w kolejną rocznicę śmierci, bratową Halinę i rodziców. 

Sobota 9 listopada 2019. 

700
 W intencji Beaty Kułagi jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

800
 Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza 

i Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 W kolejną rocznicę śmierci męża Michała Dudzika oraz †† teściów Martę 

i Konrada. 
NIEDZIELA 10 listopada 2019. 

700
 Za †† rodziców Jadwigę i Wincentego Lendla, Helenę i Jerzego Drynda, 

dziadków i chrzestnych z obu stron. 

900
 Za †† rodziców Cecylię i Tomasza oraz †† z rodzin Sobczak, Muskała, 

Gerstner. 

1100
 1. Za † wnuka Patryka na pamiątkę urodzin. 

2. W intencji Krzysztofa Iwanickiego z okazji 1-szej rocznicy urodzin oraz 
braci: Adama i Janka jako podziękowanie za dar życia z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę  Matki Bożej i Aniołów Stróżów. 

1230
 1. W intencji Damiana Flakusa z okazji 60. rocznicy urodzin jako 

podziękowanie za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Antoniego. 
2. Z okazji 18. urodzin Pawła Skorupy jako podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha 
Świętego i zdanie matury. 

1700
 Za † żonę Beatę Orłowską jako pamiątka urodzin od  męża i dzieci. 


