
Ogłoszenia Parafialne 6.10.2019 r. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w naboż en stwach ro ż an cowych, 
kto re odprawiamy w niedżiele o 1615, a w tygodniu o godż. 1715 (ża 
wyjątkiem cżwartku – w cżwartki po Msży s w. sżkolnej.)  

W s rodę o 2000 ro ż aniec dla żapracowanych (wiecżorem w s rodę 
wejs cie od strony żakrystii) 

 

Jutro o godz. 5 rano wyrusza nasza parafialna pielgrzymka do 
Gietrzwałdu. (w ostatniej chwili zwolniły się dwa miejsca, chętnych 
prosimy o zgłoszenie się do ks. proboszcza). 

 

Jutro zapraszamy na RÓŻANIEC ULICAMI NASZEGO MIASTA . 
Wyrusżymy po Msży s w. o godż.1800 ż nasżego kos cioła i prżejdżiemy 
ulicami trżech parafii s w. Antoniego, Ducha Ś w. i s w. Jadwigi gdżie 
żakon cżymy nasże naboż en stwo.  

 

W środę o godz. 1900 żaprasżamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 

W piątek o 1600 spotkanie  Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
 

W sobotę odwiedziny chorych parafian. 
 

Już dziś zapraszamy cżłonków Rady Parafialnej na spotkanie 
w cżwartek 24 paż dżiernika o godż. 1900.  

 

Dziękujemy za złożone dżiś ofiary na potrżeby parafii, po Msżach 
odbywa się żbio rka na potrżeby chorżowskiego Hospicjum. Bo g Zapłac  ża 
każ dą ofiarę.  

Za tydżien  kolekta żbierana będżie prżeż księż y na remonty 
i inwestycje, a młodżież  po msżach będżie żbierała ofiarę na Fundację 
Dżieło Nowego Tysiąclecia  

 

Proszono nas o podanie ogłoszenia: 
Prezydent miasta Chorzów zaprasza miesżkańców na Chorzowski 

Dzień Promocji Zdrowia, który organiżowany jest 12 października od 
1000 do 1400  w Miejskim Ośrodku Rekreacji I Sportu prży 
ul. Dąbrowskiego 113.  

Szczegóły imprezy na afiszach.  
 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , jest 
Mały Gos c , są Misyjne Drogi, oraż nasż biuletyn informacyjny Głos Ś w. 
Antoniego. 

Wszystkim  niech Bóg udżiela swego błogosławieństwa. 

Głos świętego Antoniego 
6.10.2019 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij 
się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci 
z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj 
mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty 
będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, 
co mu polecono? 

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: 
„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”» 

        Łk 17, 5-10 

W tym tygodniu przypada: 

 

- poniedziałek  wspom. NMP Matki Różańcowej; 
- środa  wspom. dow., Dionizego i Tow. Oraz wspom.  
   dow. Św. Jana Leonardiego; 
- piątek  wspom. dow. św. Jana XXIII; 
- sobota   wspom. dow. bł. Jana Beyzyma. 

SKĄD SIĘ WZIĘŁY TAJEMNICE ŚWIATŁARÓŻAŃCA  
 16 paż dżiernika 2002 roku s w. Jan Paweł II żaproponował 
dodanie tajemnic żwiążanych ż misją publicżną Jeżusa na żiemi. Nażwał 
je "tajemnicami s wiatła", jako ż e powinny one rożs wietlac  drogę 
chrżes cijan skiego ż ycia, trżymając się prżykładu żiemskiego ż ycia 
Jeżusa, w domu jego matki - Maryi. Kiedy bowiem medytujemy 
"tajemnice s wiatła" wypełniamy odstęp międży "tajemnicami 
radosnymi" i "bolesnymi", dając moż liwos c  pełniejsżego spotkania 
ż Chrystusem, "Ś wiatłos cią s wiata", mo wił s więty papież . 
OD TEJ PORY TAJEMNICE  
ODMAWIAMY W DNI TYGODNIA:  
Radosne   - Poniedziałek i Sobota;   
Bolesne  - Wtorek i Piątek;   
Chwalebne  - Środa i Niedziela;   
Światła  - Czwartek  



 NIEDZIELA 6 października 2019. 
700

 Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy 
i liczebny wspólnoty. 

900
 Za †† rodziców Władysławę i Maksymiliana Wojtczaków, dziadków 

Banaszków i Wojtczaków oraz Ewelinę Zielińską. 

1100
 1. W int. Agaty Kaczmarek z ok. 18. urodzin z podziękowaniem za dar życia, 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i dary Ducha 
Świętego. 

2. W intencji rocznych dzieci Huberta Jaskuły, Hannę Kudelko i Olafa 
Mańka jako podziękowanie za dar  życia z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Aniołów Stróżów i Matki Bożej. 

1230
 W intencji Bernarda Marcinkowskiego z okazji 80. urodzin 

z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej oraz o zdrowie dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM 

1700
 Za †† rodziców Jana i Hildegardę Dembskich oraz brata Manfreda. 

Poniedziałek 7 października 2019. 
700

 Za †† rodziców Józefa i Cecylię Trelów, męża Zenona Sroczyńskiego, 
teściów i braci. 

800
 Za † Halinę Kaczorek na pamiątkę urodzin. 

1800
 Za †† rodziców Martę i Antoniego Gansińców, córkę Łucję i syna 

Eugeniusza oraz Stanisława i Romana Staniszewskich. 

Wtorek 8 października 2019. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 W kolejną rocznicę śmierci rodziców Marii i Jana Drendów. 

1800
 1. W intencji Ewy z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

zdrowie a także całej rodziny Dawidowiczów. 
2. W intencji Anny i Marcina Grajnerów z okazji 11 rocznicy ślubu. 

Środa 9 października 2019. 
700

 Za †† męża Norberta Szklorza w kolejną rocznicę śmierci, rodziców 
i rodzeństwo. 

800
 Za † Władysławę Wicherę w 1. rocz. śm., oraz za †† z rodzin Łuczak, 

Rurański, Wichera. 

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

próśb i podziękowań; 
- Za † Edwarda Wiatra w 30. dzień po śmierci. 
- Za † Lizelottę Kegler. 

Czwartek 10 października 2019. 
700

 Za † Gizelę Majka od Alicji i Michała Łukaszczyków. 

800
 Za †† Stanisławę i Bronisława Sokal, Leona Grzebieniaka oraz 

pokrewieństwo z obu stron. 

1700
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

dary Ducha Świętego dla rodziny Krzysteczko. 

 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 11 października 2019. 
700

 W intencji Krzysztofa Nawrata z okazji urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

800
 Za † Stefanię Leśnik w 4. rocznicę śmierci. 

1800
 Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Sobota 12 października 2019. 
700

 Za †† Zenona i Aleksandrę Krzyżanowskich oraz rodziców z obu stron. 

800
 Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza 

i Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za †† rodziców Franciszka i Gertrudę Królów, Alfreda i Kunegundę Wilków. 

NIEDZIELA 13 października 2019. 
700

 Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą 
o wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

900
 W intencji Stanisława Imiełowskiego z okazji 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 

błog. i opiekę św. Antoniego dla Gabrieli Wilusz z okazji urodzin. 
2. W int. żywych i †† członków Polskiego Związku Niewidomych - koło 
Chorzów. 

1700
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Urszuli Wydmuch 

z okazji 80. urodzin oraz całej rodziny Wydmuch. TE DEUM 


