
Ogłoszenia Parafialne 13.10.2019 r. 

 
Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych.  

w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – 
w czwartki dopiero po Mszy św. szkolnej.) W środy października o godz. 2000 
zapraszamy na „różaniec dla zapracowanych i zagonionych”.  

 
Dziś o godz. 1500 spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  
 
Dziś 13 dzień miesiąca zapraszamy na ostatnie w tym roku 

nabożeństwo fatimskie, odprawimy je po wieczornej Mszy św. Wyjątkowo 
nie będzie dziś nabożeństwa różańcowego o 1630. 

 
W przyszłą niedzielę 20 października swoje urodziny obchodzi 

ks. senior Marian Jaromin, zapraszamy na mszę św. w intencji Ks. Mariana 
w poniedziałek 21 października o godz. 1800. 

 
Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii św. 
 
W środę o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny. 
 
Pojawiła się idea, aby przy naszej parafii działał oddział  

Chorzowskiego Klubu  Seniora. Dlatego chętnych zapraszamy na spotkanie 
organizacyjne z przedstawieniem programu jutro  o godz. 1600 do krypty 
naszego kościoła.  
  

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Za 
tydzień kolekta przeznaczona na misje. Wychodząc z kościoła można wesprzeć 
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest 

nowy numer Małego Gościa oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. 
Antoniego.  

 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg 

udziela swego błogosławieństwa.    

Głos świętego Antoniego 
13.10.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez 
pogranicze Samarii i Galilei. 

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, 
ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się 
kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. 

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga 
donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin. 

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie 
jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, 
tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła».       Łk 17, 11-19 

W tym tygodniu przypada: 
 

- poniedziałek  - wspom. dow. św. Małgorzaty Marii Alacoque; 
   oraz wspom. dow. św. Kaliksta1; 
- wtorek  - wspom. św. Teresy od Jezusa; 
- środa   - uroczystość św. Jadwigi Śląskiej; 
- czwartek  - wspom. św. Ignacego Antiocheńskiego; 
- piątek  - święto św. Łukasza Ewangelisty; 
- sobota   - wspom. dow. św. Pawła od Krzyża, oraz wspom.  
   dow. Św. Jana de Brebeuf, i Izaaka Joques’a. 

Czy wiesz jakie 
przyporządkowano istoty z 

Biblii  
każdemu ewangeliście? 

 

Mateusz jest kojarzony z 
uskrzydlonym człowiekiem lub 
aniołem.  
 

Marek jest powiązany z lwem  
 

Łukaszowi przypada wół,  
 

Jan jest związany z or łem. 



  NIEDZIELA  13 października 2019. 
700 Za wstaw. Matki Bożej z prośbą o wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha 

Świętego Ognisk Pokutnych. 
900 W intencji Stanisława Imiełowskiego z ok. 70. urodzin z podziękowaniem za dar 

życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i św. Antoniego. TE DEUM 

1100 Za † Edmunda Olszewskiego w 7. rocznicę śmierci. 
1230 1. Do Opatrzności Bożej jako podziękowanie za dar życia z prośbą o Boże 

błogosławieństw i opiekę św. Antoniego dla Gabrieli Wilusz z ok. urodzin. 
2. W intencji żyjących i †† członków Polskiego Związku Niewidomych - koło 
Chorzów. 

1700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Św., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Urszuli Wydmuch z okazji 80. 
urodzin oraz całej rodziny. TE DEUM 

Poniedziałek  14 października 2019. 
700 Intencja wolna. Zapraszamy do kancelarii. 
800 Za †† rodziców Stanisławę i Teodora Plewków, braci, bratowe, Grażynę 

Kreczmar, †† z rodziny Wyciślik oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
1800 Za † Barbarę Płonkę - od lokatorów z ul. Dąbrowskiego 15. 

Wtorek 15 października 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 
800 Za †† męża Janusza, córkę Joannę oraz rodziców Małgorzatę i Romana oraz 

szwagra Ireneusza. 
1800 1. Za † Jadwigę Fus w 25. rocznicę śmierci. 

2. Za † Monikę Głowacką w 3. rocznicę śmierci. 
3. Z okazji 30. rocznicy ślubu Iwony i Krzysztofa Szczepańskich jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej, 
dary Ducha Świętego dla jubilatów i całej rodziny. 

Środa 16 października 2019. 
700 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Janoszek. 
800 Z podziękowaniem za dar życia z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, 

światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin Krystyny 
Dołęgowskiej. TE DEUM 

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 
próśb i podziękowań; 
- Za † Stanisława Cepę jako pamiątka urodzin. 
- Za † Alfreda Biolika w 30 dzień po śmierci. 
- Za † Henryka Skrzypka na pamiątkę urodzin. 
- Za † Janusza Krajewskiego w 5. rocznicę Śmierci. 

Czwartek 17 października 2019. 
700 Za † Gizelę Majkę - od Katarzyny i Rafała Zbójników z dziećmi. 
800 Za †† rodziców Anielę i Pawła oraz †† z rodziny. 

1700 1. Za † Marcina Szubę jako pamiątka urodzin. 
2. Za † Jerzego Piechockiego. 

 Jeśli jesteś sprawnym emerytem, 
a być może nudzisz się w  domu, to 
np. możesz zostać pomocnikiem 
naszego kościoła.   
 Parafia poszukuje chętnego 
emeryta do pomocy przy pracach 
wokół obejścia naszej świątyni 
i probostwa. Jesteś zainteresowany? 
Porozmawiaj z ks. Proboszczem. 

Piątek 18 października 2019. 
700 Intencja wolna. Zapraszamy do kancelarii. 
800 Za † mamę Malwinę Iwaszko, ojca Alfonsa, męża Edmunda, zięcia Marka i jego 

rodziców, teściową Paulinę i krewnych. 

1800 1. Za Monikę Dullek o Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo 
świętych w szczególności zaś św. Antoniego Padewskiego, św. Moniki i św. 
Łukasza z okazji święta św. Łukasza - patrona służby zdrowia. 

2. Z ok. 65. urodzin Urszuli z podzięk. za dar życia z prośbą o Boże błog. na 
dalsze lata dla niej i całej rodziny. 

Sobota 19 października 2019. 
700 Za † Elżbietę Cyll w 30 dni po śmierci, męża Jerzego, córkę Urszulę,  za †† z 

rodziny  Bujoczek, Cyll. 
800 Z okazji 6. rocznicy urodzin Tomka z prośbą o potrzebne dary Ducha Świętego. 

1800 1. Z okazji 50. rocznicy ślubu Doroty i Jerzego Trzewików z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, opiekę Matki Bożej z prośba o Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TE DEUM 

2. Z okazji 50. rocznicy urodzin Dariusza Nagla jako podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla 
solenizanta i całej rodziny. TE DEUM 

NIEDZIELA 20 października 2019. 
700 Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpaskę, pokrewieństwo z obu stron. 
900 Za Parafian. 

1100 W intencji Krystyny i Kazimierza Bortlików z okazji 60. rocznicy ślubu jako 
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę Matki Bożej. TE DEUM 

1230 Do Bożej Opatrzności z okazji 40 r. ślubu Gabrieli i Józefa Potkowów z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą, błogosławieństwo i 
zdrowie dla jubilatów i całej rodziny. 

1700 Za † ojca Stanisława Mironowicza w 20. rocznicę śmierci. 


