
Ogłoszenia Parafialne 10.11.2019 r. 

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630. 
 

Jutro 11 Listopada Msze św. o 700, 900 i 1800, Msz św. w intencji 
Ojczyzny o godz. 900.  

 

W Starochorzowskim Domu Kultury obędzie się Koncert Pieśni 
Patriotycznych  w wykonaniu cho ro w zrzeszonych w Ś ląskim Okręgu 
Cho ro w i Orkiestr, w tym, naszego cho ru Cantabile. Koncert jutro o godz. 
1700 wstęp wolny.  

 

W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 

Spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci w piątek o godz. 1600. 
 

Przyszła niedziela w naszej archidiecezji jest Dniem Muzyki 
Liturgicznej. Msza św. o godz. 1100 zostanie odprawiona w intencji 
muzyko w i s piewako w kos cielnych, oprawę muzyczną przygotowuje cho r 
Cantabile. 

 

Klub Seniora zaprasza na spotkanie z możliwością zbadania 
słuchu z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu, dlatego tym 
odbędzie się w salkach katechetycznych. Zapraszamy o godz. 1500 
w najbliz szy piątek.  

 

W piątek rozpoczynają się odwiedziny kolędowe. Rozpoczynamy 
od ulic Karpiń skiego, Pońiatowskiego, Bogedaińa, Kaszubskiej i Kościuszki. 
Śzczego łowy plan wywieszony jest w gablotce, Internecie i jest dostępny 
razem z Głosem s w. Ańtońiego.  

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na powstającą świątynię. 
Przed kos ciołem przeprowadzana jest dzisiaj w całej diecezji zbio rka na 
rzecz Pomocy Kos ciołowi w Potrzebie. Za tydzien  kolekta zbierana będzie 
przez księz y na potrzeby naszej parafii, na zakup oleju opałowego i 
biez ące rachunki parafii. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

 

Kancelaria Parafialna jutro (11 listopada) nie będzie czynna. 
 

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

Głos świętego Antoniego 
10.11.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz 
ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i 
w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już 
bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, 
będąc uczestnikami zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest 
mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla Niego żyją». Łk 20, 27. 34-38 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO 
POLAKÓW Z OKAZJI DNIA 
SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM 

PRZEŚLADOWANYM. 
 W przekazie do Polaków 
papież Franciszek zachęcił do 
modlitwy, a także wsparcia dla 
chrześcijan, którzy cierpią tylko za to, 
że wyznają wiarę w Chrystusa. Na 
audiencji ogólnej papież przypomniał 

o tym ważnym dniu, który 10 listopada obchodzi w całej Polsce:  
 „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia 
i siostry, w najbliższą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodził XI Dzień 
Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Papieskie 
Stowarzyszenie «Pomoc Kościołowi w Potrzebie» i Konferencję 
Episkopatu Polski. W tym roku pomoc duchowa i materialna w sposób 
szczególny jest kierowana do chrześcijan w Sudanie Południowym. 
 Wasza modlitwa i konkretne dzieło solidarności niech przynosi 
wytchnienie i wsparcie braciom i siostrom, którzy cierpią dla Chrystusa w 
różnych częściach świata. Z serca wam błogosławię”. 
 

 Warto przypomnieć, że średnio co 5 minut na świecie ginie 
chrześcijanin za wiarę. Rocznie ok. 105 tys. chrześcijan ginie za wiarę 
w Chrystusa. Pamiętajmy w modlitwie o naszych prześladowanych 
braciach, szczególnie tych z Sudanu Południowego. 



  NIEDZIELA 10 listopada 2019. 

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

dziadków i rodziców 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. 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. TE DEUM 

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. 

Poniedziałek  11 listopada 2019. 

700
 Za †† rodziców Marcina jako pamiątka imienin i Józefę Tomczaków oraz †† 

rodzeństwo z obu stron. 

900
 W intencji Ojczyzny. 

1800
 Za †† Krystynę i Jerzego Trefońskich, Wandę i Klarę Matysek oraz męża 

Józefa Mandzika. 
Wtorek 12 listopada 2019. 

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

800
 Za Marię Zmarlak z okazji 60. urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. TE DEUM 

1800
 1. Za †† rodziców Romana i Zofię Łamików, dziadków z obu stron, rodziców 

chrzestnych oraz †† z rodzin  Łamik i Limanówka. 
2. Za † Kazimierza Kowalczyka. 

Środa 13 listopada 2019. 

700
 Za † Jerzego Szostaka od rodziny Bartnickich i Grubów. 

800
 Za † Zbigniewa Barteczko. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † Mariana Halburdę - od Anny Karbowiak z rodziną i Elżbiety 
Janowskiej i Wiesława z rodziną; 
- Za † Grzegorza Zaporę w 30. po śmierci. 

Czwartek 14 listopada 2019. 

700
 Za parafian. 

800
 Za † męża Tadeusza Gazdę, †† rodziców: Jadwigę i Józefa Gnidów, 

dziadków Wróbel i pokrewieństwo z obu stron. 

1800
 1. Za † tatę Romana Bartoszka w 5. rocznicę śmierci. 

2. Za † Jana Węglorza - od lokatorów z ul. Dąbrowskiego 31,33,35. 

 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
WSZYSKIM, KTÓRZY 
WŁĄCZYLI SIĘ W AKCJĘ 
RÓZANIEC DLA UGANDY.  
ZEBRALIŚMY ICH PONAD 200 
SZTUK.  
RÓZAŃCE MOŻNA JESZCZE 
PRZYNIEŚĆ JUTRO NA MSZE.   

Piątek 15 listopada 2019. 

700
 W intencji Doris Ludy z okazji 60. rocznicy urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej. TE DEUM 

800
 Do Opatrzności Bożej w intencji Celiny Horak z okazji urodzin z 

podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla solenizantki 
i całej rodziny. 

1800
  Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota 16 listopada 2019. 

700
 Za † Renatę Skrabel. 

800
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla Małgorzaty i Krzysztofa Gębczaków 
z córkami. 

1800
 Za †† Emmę i Katarzynę w kolejną rocznicę śmierci, ich mężów Pawła i Jana 

oraz syna Gintera Luxa. 
 

  NIEDZIELA 17 listopada 2019. 

700
 Za † Helenę Kosok w 30. po śmierci. 

900
 Za †† rodziców Marcina w kolejną rocznicę śmierci i Józefę Tomczaków oraz 

†† z rodziny Tomczak. 

1100
 1. Z okazji Archidiecezjalnego Dnia Muzyki Liturgicznej za scholistów, 

chórzystów, organistów, psalmistów naszej parafii. 
2. Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji 

Edwarda Leśnika z okazji 70. urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. 

1230
 Za †† rodziców Feliksa i Irenę Przedlackich oraz babcię Marysię. 

1700
 Za †† rodziców Martę i Alojzego Wieczorków w kolejna rocznicę śmierci, 

żonę Urszulę, brata Jerzego, oraz †† z rodzin Wieczorek, Kubica, Ochman 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 


