
Ogłoszenia Parafialne 20.10.2019 r. 

 

Do końca października zapraszamy do udziału w nabożeństwach 
różańcowych. 

 
Dziś swoje urodziny obchodzi ks. senior Marian Jaromin, 

zapraszamy na mszę św. w intencji Ks. Mariana jutro o godz. 1800. 
 

Czcicieli św. Rity zapraszamy we wtorek na Mszę św. o godz. 1800 
oraz na nabożeństwo z ucałowaniem relikwii św. Rity. Nie będzie nabożeństwa 
różańcowego przed mszą wieczorną.  

 

W środę o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny, a o godz. 2000 

różaniec dla zapracowanych. 
 

W czwartek o godz. 1900 spotkanie Rady Parafialnej.  
 

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi – dlatego 
zachęcamy do składania tzw. „zalecek” za naszych bliskich zmarłych, za dusze 
w czyśćcu cierpiące. Zalecki można składać w kancelarii i w zakrystii. 
W intencji Zmarłych zalecanych odprawimy Msze Św. 2 listopada o 700, 900, 
1800, oraz będziemy odmawiali różaniec w pierwszym tygodniu listopada. 

 

Parafia św. Jadwigi informuje, że w tym roku upływa czas 
rezerwacji grobów z 1998 roku. Nieopłacone miejsca grobowe z 1997 
i wcześniejsze będą przekopywane. Od stycznia przyjmujemy rezerwacje 
grobów zmarłych w 1999 roku. Wszystkich opiekujących się grobami na 
cmentarzu przy ul. Drzymały proszenia są o jak najszybsze uporządkowanie 
grobów. Parafia nie jest w stanie wywieźć wszystkich śmieci w ostatni dzień 
przed uroczystościami na cmentarzu. Prosimy też serdecznie o segregowanie 
śmieci zgodnie z napisami w śmietnikach. 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby misji świętych. Za 
tydzień kolekta na bieżące potrzeby parafii. Bóg-Zapłać za każdą ofiarę.  

 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w naszych 
modlitwach pamiętajmy o misjach i misjonarzach. Za tydzień kazania 
będzie głosił o. Krzysztof Czepirski przełożony Domu Zakonnego Ojców 
Oblatów na Koszutce, a my będziemy mieli okazję wesprzeć misje św. 
prowadzone przez Oblatów, poprzez nabycie kalendarza misyjnego.  

 

Klub Senior + „U świętego Antoniego” zaprasza na wykład: Słuch 
a zdrowie i dobre samopoczucie. Wykład odbędzie się w krypcie naszego 
kościoła w poniedziałek 28 października o godz. 1600. Po  wykładzie  sesja  
MUZYKOTERAPII dla  chętnych. 

 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech nam Bóg błogosławi. 

Głos świętego Antoniego 
20.10.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze 
powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który 
Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego 
z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie 
chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi 
się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją 
w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”». 

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, 
czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają 
do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie?» Łk 18, 1-8 

W tym tygodniu przypada: 
 

- wtorek  - wspom. św. Jana Pawła II; 
- środa   - wspom. dow. św. Józefa Bilczewskiego,   
   oraz wspom. dow. św. Jana  Kapistana; 
- czwartek  - wspom. dow. św. Antoniego Marii Clareta; 
- piątek  - święto św. Łukasza Ewangelisty; 

NIEDZIELA MISYJNA I TYDZIEŃ I MIESIĄC 
 

 Ochrzczeni i posłani” to hasło tegorocznej Niedzieli 
Misyjnej, przypadającej w tym roku 20 października. 
Niedziela i następujący po niej Tydzień Misyjny to 

wyjątkowy czas - Miesiąc Misyjny.   
 Tegoroczny Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny przeżywany 
jest w wyjątkowym kontekście – w ramach Nadzwyczajnego Miesiąca 
Misyjnego. Papież Franciszek ogłosił ten szczególny czas, „aby bardziej 
rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią misyjną 
przemianę życia i duszpasterstwa”  
 Za tydzień w naszej świątyni kazania będzie głosił o. Krzysztof 
Czepirski przełożony Domu Zakonnego Ojców Oblatów na Koszutce, a my 
będziemy mieli okazję wesprzeć misje św. prowadzone przez Oblatów, 
poprzez nabycie kalendarza misyjnego  



  NIEDZIELA  20 października 2019. 
700

 Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków, 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. rocznicy ślubu Gabrieli i Józefa Potkowów 

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą, 
błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM 

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

Poniedziałek  21 października 2019. 
700

 Za † Anielę Wolny w 25. rocznicę śmierci. 

800
 Za †† przyjaciółki Dorotę Sotor, Krystynę Pietrasiak, Zdzisławę Buchacz, 

†† z ich rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 1. Za Martę Horak w kolejną rocznicę śmierci, męża Teodora, rodziców z obu 

stron i rodzeństwo. 
2. W intencji  ks. seniora Mariana Jaromina z okazji urodzin. 

Wtorek 22 października 2019. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † brata Tadeusza Mierzwę na pamiątkę imienin. 

1800
 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

Środa 23 października 2019. 
700

 Za †† Henryka Knapczyka, rodziców z obu stron, siostry i braci, 
pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za † Eugeniusza Skopa - od członkiń Legionu Maryi. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † Edmunda Wasilewskiego w kolejną rocznicę śmierci; 
- Za † Józefa Lenarta w kolejną rocznicę śmierci; 
- Za † Alicję Kęsicką w 1. rocznicę śmierci; 
- Za †† Jana Białasa, jego rodziców, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące; 
- Za †† Józefę, Jana Ciupę, Bolesława Hulbója, wnuczka Bartosza, †† 

z rodzin Ciupa, Mielczarek oraz dusze w czyśćcu cierpiące; 
- W int. Tomasza Knapika z okazji 30. urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i Michała Archanioła dla solenizanta i całej rodziny. 

Czwartek 24 października 2019. 
700

 Za † Zbigniewa Barteczko w 30 dzień po śmierci. 

800
 Za †† lokatorów z ul. Astrów 16. 

1700
 Z okazji 25. rocznicy ślubu Justyny i Arkadiusza Ochmannów jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej a także za żyjących i †† z rodzin Biegisz i Ochmann. TE DEUM 

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

Piątek 25 października 2019. 
700

 Za †† Krystynę Nawarę jej rodziców Marię i  Jana Kuklok oraz braci. 

800
 Za †† rodziców Marcina z ok. urodzin i Józefę Tomczaków oraz dziadków 

Zuzannę i Kazimierza Tomczaków. 

1800
 1. Za † Helmuta Haase oraz †† z rodziny Haase i Drewniak. 

2. Za †† rodziców Otylię i Józefa Siupków oraz męża Krzysztofa, jego 
rodziców Władysława i Jadwigę Gajda. 

Sobota 26 października 2019. 
700

 Za † Gizelę Majkę - od rodziny Tomaszków i Kursów. 

800
 W int. solenizantek Teresy Zalewskiej, Teresy Wawrzyczek, Katarzyny 

Kucharskiej za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą o zdrowie, błog. Boże 
na dalsze lata życia, łaskę wiary, dary Ducha Św. i opiekę św. Franciszka. 

1800
 1. Za † Georga Kozubka. 

2. Za † Eugeniusza Skopa w 30 dzień po śmierci. 

NIEDZIELA 27 października 2019. 
700

 Za †† syna Pawła w rocznicę śmierci, Józefa i Mariannę Drabów, Józefa i 
Agnieszkę Serwatków, †† Motłochów i Kurzyńskich. 

900
 Za †† Waldemara i Bogusława Kaczyńskich, Jana i Józefa Nabiałków, Marię i 

Wacława Kazimierczaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1100
 Za † Halinę Zawistowską-Wąchalską i †† rodziców. 

1230
 1. Chrzty: Izabela Rydzek, Dominika Zasucha, Szymon Skibicki. 

2. Z okazji 50. rocznicy ślubu Anny i Hieronima Bosy z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM 

1700
 Z okazji 70. urodzin Józefa Grzebieniaka z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla solenizanta i całej rodziny. 

TE DEUM 


