
Ogłoszenia Parafialne 1.11.2015r. 

 
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych - Koś cio ł od-

daje cześ c  wśzyśtkim, kto rzy juz  weśzli do chwały nieba. Popołudniu o 
godz. 1500 zapraśzamy na ś wiąteczne nieśzpory do koś cioła Ś w. Jadwigi, po 
nich wyruśzymy proceśją na cmentarz, gdzie zośtanie odprawione nabo-
z en śtwo za naśzych zmarłych Parafian.  

Jutro 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Tego dnia Koś cio ł ogarnia modlitwą wśzyśtkich, kto rzy w czyś c cu pokutują 
za śwoje winy. Aby im przyjś c  z pomocą przedśtawia Bogu modlitwy i od-
puśty zyśkane przez z yjących, a przede wśzyśtkim śprawuje za nich Ofiarę 
Eucharyśtyczną. 

Odpust Zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące moz na uzyśkac  od po-
łudnia uroczyśtoś ci Wśzyśtkich Ś więtych i we wśpomnienie wśzyśtkich 
Wiernych Zmarłych przez poboz ne nawiedzenie koś cioła, odmo wienie Oj-
cze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Ś więtego, odprawienie śpowie-
dzi i przyjęcie Komunii Ś w., zachowanie wolnoś ci od przywiązania do ja-
kiegokolwiek grzechu. 

Odpust zupełny za zmarłych moz na takz e uzyśkac  w dniach od 1-8 
liśtopada za poboz ne nawiedzenie cmentarza i śpełnienie zwykłych warun-
ko w odpuśtu.  

Zachęcamy do śkładania tzw. „zalecek” za naśzych bliśkich zmarłych, za 
duśze w czyś c cu cierpiące. W intencji zmarłych zalecanych odprawimy 
Mszę Św. 2 listopada o godz. 700, 900 i o 1800. W ich intencji będziemy od-
mawiali ro z aniec od poniedziałku do śoboty o godz. 1715, a w czwartek po 
Mśzy Ś w. śzkolnej.  

W czwartek o godz. 845 zostanie odprawiona Msza św. z okazji 70. 

rocznicy powstania Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w intencji 

Grona Pedagogicznego, uczniów i emerytów oraz za †† pedagogów i pracowni-

ków. Wszystkich związanych w jakikolwiek sposób z „Gastronomikiem” ser-

deczne zapraszamy. Mszy św. przewodniczył będzie Ks. Bp. Adam Wodar-

czyk.  

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I sobota nowego 
mieśiąca. Zapraśzamy do śkorzyśtania z śakramentu pokuty i pojednania. 
Okazja do śpowiedzi dla dzieci w czwartek o godz. 1630, a dla młodziez y w 
piątek  po Mśzy ś w. wieczornej.  

Dzieci przygotowujące się do I komunii św. w liśtopadzie mają dwa 
terminy katechezy do wyboru: 18 lub 19 liśtopada o godz. 1800. Nie będzie 
śpotkania w najbliz śzy czwartek. 

Kandydatów do bierzmowania zapraśzamy śerdecznie w piątek na 
Mśzę ś w. wieczorną o godz. 1800 oraz na śpotkanie formacyjne po Mśzy.  

W najbliższą sobotę 7 liśtopada odwiedzimy chorych i śtarśzych para-
fian z pośługą śakramentalną.  (cd. śtronie poprzedniej). 

Głos świętego Antoniego 
1.11. 2015 r. Rok liturgiczny: B  

(Mt 5,1-12a) 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Niedziela - Uroczystość Wszystkich Świętych 

   Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Je-

go uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogo-

sławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Bło-

gosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni 

cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i 

pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosier-

ni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albo-

wiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-

wiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześla-

dowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z 

mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.  Oto Słowo Pańskie. 

Wszyscy święci  

   W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych 

świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem 

otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czy-

li w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia 

wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świąto-

bliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia 

uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 

615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Ma-

ryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz 

ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę po-

święcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał 

udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych 

obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV 

(828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. 

Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i nie-

których Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.  



NIEDZIELA - Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2015.   

  700 Za † siostrę Marię Fidelis.   

 900 Za Parafian.  

1100 Za † męża Lucjana, rodziców z obu stron, braci, bratowe, za †† siostry, które pracowały 

w naszej parafii i za †† kapłanów.  

1230 Za † Tadeusza, †† rodziców i teściów oraz bliskich †† z rodzin Radoniów, Mierzwów, 

Skrogginsów i Woźniaków.  

1700 Za † Krzysztofa Kreczmera w 1. rocznicę śmierci.  

Poniedziałek  - Wspomnienie Wiernych Zmarłych 2 listopada 2015. 

700 1. Za †† siostry Służebniczki. 

2. Za †† zalecanych.  

800 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława oraz za †† z 

rodziny Mierzwów, Tomaszowiczów, Panków i Radoniów.  

900 Za †† zalecanych.  

1800 1. Za †† zalecanych. 

2. Za †† Rutę Muchę w 2. rocznicę śmierci, Teodora Muchę i Eugeniusza Harmuth.  

Wtorek 3 listopada 2015.  

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców oraz za † Teresę Grabowską.  

800 Za †† mieszkańców z ul. Młodzieżowej 1.  

1000 Pogrzeb: Urszula Keil.  

1800 Za † brata Piotra w 2. rocznicę śmierci, jego żonę Halinę, męża Mariana, rodziców, cio-

cię Julię i Antoninę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa 4 listopada 2015. 

700 Za † męża Henryka Rabiega w kolejną rocznicę śmierci.  

800 Za † ojca Czesława Mazurkiewicza w kolejną rocznicę śmierci, mamę Marię i brata 

Idziego oraz za †† Antoniego Ignora w 25. rocznicę śmierci i jego córkę Elżbietę.  

1800 Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB NP  w intencji próśb i podziękowań; - Za † Stanisła-

wa Jagusza w 30 dzień po śmierci; - Za † Jerzego Langera w 30 dzień po śmierci - Za † 

Henryka Fraja w 30 dzień po śmierci. 

- Za † Mariana Swaczynę od lokatorów z ul. Gałeczki 9; - Za † Elwirę Klof w 1. roczni-

cę śmierci; - Za †† Feliksa Ciekańskiego, Tomasza, Mariannę, Stanisława, Tadeusza i 

Kazimierza Nowaków; - Za †† rodziców Leokadię i Józefa Połujańskich i brata Stanisła-

wa oraz za † Jerzego Błaszkiewicza; - Za † Marię Wolnik od rodziny Ruppików; - Za † 

Annę Konderlę jako pamiątka urodzin.  

Czwartek 5 listopada 2015. 

700 Do Bożej Opatrzności z okazji urodzin Anny i Mateusza, z podziękowaniem za dar ży-

cia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potom-

stwo dla córki.  

800 Za †† Mariolę Linke w 3.rocznicę śmierci, córkę Jolantę, męża oraz rodziców i teściów.  

845 Z okazji 70. rocznicy powstania Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w intencji 

Grona Pedagogicznego, uczniów i emerytów oraz o radość życia wiecznego dla †† peda-

gogów.  

1700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za naszych kleryków.  

Piątek 6 listopada 2015. 

700 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Jana i Janiny, o szczęśliwy przebieg operacji, oraz 

za †† z obu stron.  

800 Za † Lucjana Walnika w 1. rocznicę śmierci.  

1800 Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii.  

Sobota 7 listopada 2015. 

700 Za Parafian.  

800 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i †† członków Ży-

wego Różańca.  

1800 Za †† córkę Bożenę Zajdel oraz za babcię i dziadków  

XXXII NIEDZIELA Zwykła 8 listopada 2015.  

700 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o nowe powołania do Arcy-

bractwa.   

900 Za†† kierowników duchowych oraz za †† członków Legionu Maryi.  

1100 Za † Helenę Gołkowską w 1. rocznicę śmierci.  

1230 Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów oraz braci Tadeusza i Stanisława.  

1700 Za †† Romana Frydel w 15.rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, siostrę Dorotę, jej 

męża oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

 
Cd. ogłoszeń.  
 
Dziękujemy za złoz one dziśiaj ofiary na renowację katedry. Za tydzien  kolekta 

na biez ące potrzeby naśzej parafii. Po Mśzach Ześpo ł Charytatywny będzie prowa-
dził zbio rkę na Papieśką Fundację Pomocy Koś ciołowi w Potrzebie. Bo g-Zapłac  za 
kaz dą ofiarę.  

Zachęcamy do lektury praśy religijnej. Jeśt Gość Niedzielny, śą Misyjne Drogi. 
Jeśt  Mały Gość. Jeśt takz e „Głos Św. Antoniego”.   

FRAGMENT OSTRZEŻENIA POLICJI: Wychodząc z domu należy sprawdzić czy 

został on dobrze zabezpieczony, sprawdzamy nie tylko drzwi ale również okna. Pamię-

tajmy także o tym aby na Cmentarz nie zabierać cennych rzeczy, najlepiej pozostawmy 

je w domu, a nie w samochodzie zaparkowanym przy cmentarzu. Jeżeli jednak musimy 

zabrać ze sobą choćby telefon komórkowy, portfel czy klucze, włóżmy je do wewnętrz-

nej kieszeni, aby złodziej nie miał do nich łatwego dostępu. Podczas porządków, jak      

i w czasie odwiedzania grobu w dzień świąteczny, apelujemy o to aby nie pozostawiać 

swoich rzeczy bez nadzoru. Złodzieje nie omijają cmentarzy i łatwo mogą wykorzystać 

naszą nieuwagę. 

Całość ostrzeżenia Policji na naszej parafialnej stronie internetowej. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bo g udziela śwego błogo-
śławien śtwa.                                       

                                                                                                                
                                                                                                      Szczęść Boże! 


