
Ogłoszenia Parafialne 27.10.2019 r. 

W piątek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych - Koś cio ł 
oddaje 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 
naboz en śtwo za naśzych zmarłych Parafian.  

W naszej świątyni popołudniowa Msza św. w Uroczystość 
Wszystkich świętych sprawowana będzie o godz. 1800, nie będzie u naś 
nieśzporo w. 

Wzorem lat ubiegłych w Uroczyśtość Wśzyśtkich Świętych, 
zachęcamy z eby dzieci przebrały śię w śtroje ś więtych i śerdecznie 
zapraśzamy je na Mśzę ś w. o godz. 1100. Przebrane dzieci poniośą relikwie 
ś więtych w proceśji. 

 

W sobotę 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. Tego dnia Kościół ogarnia modlitwą wśzyśtkich, którzy w 
czyś c cu pokutują za śwoje winy. Aby im przyjś c  z pomocą przedśtawia Bogu 
modlitwy i odpuśty zyśkane przez z yjących, a przede wśzyśtkim śprawuje za 
nich Ofiarę Eucharyśtyczną. 

 

Odpust Zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyśkać od 
południa uroczyśtoś ci Wśzyśtkich Ś więtych i we wśpomnienie wśzyśtkich 
Wiernych Zmarłych przez poboz ne nawiedzenie koś cioła, odmo wienie Ojcze 
nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Ś więtego, zachowanie wolnoś ci od 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i przyjęcie Komunii Ś w. 

Odpust zupełny za zmarłych można także uzyśkać w dniach od 1-8 
liśtopada za poboz ne nawiedzenie cmentarza i śpełnienie zwykłych 
warunko w odpuśtu.  

 

Zachęcamy do składania tzw. „zalecek” za naśzych bliśkich zmarłych, 
za duśze w czyś c cu cierpiące. W intencji Zmarłych Zalecanych odprawimy 
Msze Św. 2 listopada o godz. 700, 900 i o 1800. W ich intencji będziemy 
odmawiali ro z aniec od śoboty do piątku 8 liśtopada o godz. 1715. 
(w niedzielę o 1615, a w czwartek po Mszy św. szkolnej.) 

 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I sobota nowego 
mieśiąca. Zapraśzamy do śkorzyśtania z śakramentu pokuty i pojednania.  

 

Chorych i starszych parafian z pośługą śakramentalną odwiedzimy 
w sobotę 9 listopada.  

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby miśji. Kolekta we 
Wśzyśtkich Ś więtych przeznaczona na działalnoś c  charytatywną parafii. 
W przyśzłą niedzielę kolekta zbierana w całej archidiecezji przeznaczona 
będzie na renowację katowickiej katedry. Bo g-Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Głos świętego Antoniego 
27.10.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są 
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a 
drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, 
że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo 
jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. 

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił 
się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony» Łk 18, 9-14 



NIEDZIELA 27 października 2019. 
700 Za †† syna Pawła w rocznicę śmierci, †† Józefa i Mariannę Drabów, Józefa i 

Agnieszkę Serwatków, †† z †† rodzin 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, Zuzanna 

Weiman; Roczki: Lilianna Laska 
2. W int. Anny i Hieronima Bosy z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów 
i całej rodziny. TE DEUM 

1700 W intencji Józefa Grzebieniaka z okazji 70 urodzin z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM 

Poniedziałek  28 października 2019. 
700 Za †† Tadeusza Nowaka, ojca Juliana i matkę Leokadię. 

800 Za † Eugeniusza Skopa - od lokatorów z ul. Krzywej 33. 

1800 Za †† Tadeusza Gazdę, rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

Wtorek 29 października 2019. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 Za †† rodziców Marię i Adama, męża Wiesława, pokrewieństwo z obu stron, rodzeństwo, ks. 
Józefa Kempińskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 1. Za † Tadeusza Mierzwę jako pamiątka imienin. 
2. Za † Halinę Zawistowską-Wąchalską w rocznicę śmierci oraz za wszystkich żyjących i 
zmarłych z rodzin Wąchalski i Zawistowski. 

Środa 30 października 2019. 
700 Za †† Józefa Pusza w 29. rocznicę tragicznej śmierci, jego rodziców i krewnych. 

800 Za † męża Adama Packa w 3. rocznicę śmierci, †† z rodzin Pacek, Zalewskich i Serwin. 

1800 - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Za †† Zofię Cyganik, Antoniego Cyganika, Janinę Walkowiak, Herberta Wróblowskiego, 
krewnych oraz dusze   w czyśćcu cierpiące; 
- Za † Heriberta Irka w 30. dzień po śmierci; 
- Za †† rodziców Zofię i Fryderyka Pilarskich oraz siostrę Halinę. 

 Czwartek 31 października 2019. 
700 Za †† rodziców Marię i Franciszka Ochmann, brata Czesława, Bogusława Kałwaka, rodziców 

Marię, Weronikę, Szczepana Kałwaka. 

800 Za † Gerdę Magdalenę Mulawkę w 1. rocznicę śmierci. 

1700 1. Za †† rodziców: Jana i Annę Dubas, siostrę Danielę, Alojzego, Mariusza i Waldemara 
Dubas, siostrę Marię Kula, teściów: Ignacego i Mariannę Sitek, Jolantę, Michała, 
Grzegorza, Mariannę i Grażynę. 

2. W intencji Ireny Wawrzyczek z okazji 85. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny. 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Piątek 1 listopada 2019. 
700 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w int. wynagradzających oraz za rodziny parafii. 

900 Za parafian. 

1100 Za †† Jana Bołoza, rodziców Anielę, Michała Bołozów, Józefa i Annę Stapińskich, szwagrów 
Franciszka, Józefa, Bronisława, Stanisława, Krzysztofa, siostrę Bogusię, bratanka Andrzeja, 
szwagierkę Zofię. 

1230 Za †† Annę i Feliksa Dziekańskich oraz Krystynę i Kazimierza Nowaków oraz pokrewieństwo 
z obu stron. 

1800 Za †† Tadeusza Mierzwę, rodziców Józefa i Antoninę, siostrę Marię, teściów Stanisława i 
Zofię oraz Stanisława, Alicję i Agnieszkę. 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych   Sobota 2 listopada 2019. 

O CO CHODZI Z ODPUSTAMI 
 

Każdy grzech pociąga za śobą karę. W śakramencie Pokuty Bóg odpuśzcza nam 
winę, pozośtaje jednak kara za śkutki wywołane naśzymi grzechami. 
 

Co to jest odpust? Dzięki Miłośierdziu możeśz uzyśkać odpuśt, czyli darowanie 
przez Boga kary docześnej za grzechy juz  odpuśzczone co do winy. Uzyśkanie odpuśtu 
zakłada Twoją śzczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepiśanych 
uczynko w. 
 

Odpust zupełny – zyśkujeśz wtedy darowanie całej kary za śkutki wywołane przez 
grzechy juz  odpuśzczone w Śakramencie Pokuty. Gdyby człowiek zmarł po uzyśkaniu 
odpuśtu zupełnego – po jdzie prośto do Nieba. 
 

Odpust cząstkowy – darowana jeśt częś c  kary docześnej. Gdyby człowiek zmarł po 
uzyśkaniu odpuśtu cząśtkowego – pozośtanie w czyś c cu kro cej. 
 

Dla kogo mogę ofiarować odpust? 
Odpuśt moz eśz ofiarowac  za śiebie lub za dowolną ośobę zmarłą, lub tez  wielu 
zmarłych, duśze w czyś c cu cierpiące, nalez y tutaj dokonac  wyboru. 
 

Nie możesz ofiarować odpuśtu za nikogo z żyjących.  
 

Nie możesz jednocześnie ofiarować odpuśtu zupełnego za śiebie i za zmarłych.  
Z wielu objawien  wiemy, z e obok Mśzy Ś w., odpuśt jeśt najwiękśzym darem dla duśz 
czyś c cowych.  
 

Kto uzyska odpuśt zupełny dla śiebie, uniknie kar czyśćcowych.  
 

Kto uzyska odpuśt zupełny za zmarłych, ratuje duśze z czyśćca. 
 

Ile razy dziennie można uzyskać odpust? 
Odpuśt zupełny moz na uzyśkac  tylko jeden raz w ciągu dnia. 
Odpuśty cząśtkowe moz na uzyśkiwac  w ciągu jednego dnia wielokrotnie 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych   Sobota 2 listopada 2019. 
700 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i †† członków Żywego 

Różańca. 

900 Za † Holgera Schöna. 

1800 1. Za †† rodziców: Zofię i Stanisława Mierzwów, braci Tadeusza i Stanisława oraz za 
Agnieszkę i Alicję Mierzewskie. 

2. Za † Edwarda Wiatra - od lokatorów z ul. Astrów 16. 

NIEDZIELA 3 listopada 2019. 
700 Za żywych i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

900 W intencji Krystyny Szewczyk z ok. 80. urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, 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 Sewerów, Czesława Stanek, 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. 


