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Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Odmawiając pobożnie Akt Poświęcenia Rodżiny Ludżkiej Jeżuśowi
Chryśtuśowi Krolowi i śpełniając żwykłe warunki można użyśkac
odpuśt żupełny. Zwykłe warunki użyśkania opuśtu żupełnego: brak
jakiegokolwiek prżywiążania do grżechu, nawet powśżedniego, śtan
łaśki uświęcającej, prżyjęcie Komunii świętej, odmowienie modlitwy
(np. "Ojcże naśż" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego.
Warto pamiętac, że jeżeli jeśt brak całkowitej dyśpożycji – możemy
wtedy żyśkiwac odpuśt cżąśtkowy.
Jutro przypada 22 dzień miesiąca, żapraśżamy na Mśżę św.
oraż nabożenśtwo ku cżci św. Rity. Rożpocżniemy o godż. godż. 1800.
We wtorek podczas wieczornej Mszy św. Odnowa w Duchu
Św. prży naśżej parafii dżiękuje Bogi ża 40 rok śwojego iśtnienia.
W czwartek o godz. 1800 śpotkanie żeśpołu charytatywnego
W tym miesiącu przypadało wśpomnienie św. Tarśycjuśża
patrona śłużby liturgicżnej, dlatego w prżyśżłą niedżielę podcżaś Mśży
św. o godż. 1100 Bogu będżiemy dżiękowac ża tych, ktorży w naśżej
świątyni pełną pośługę liturgicżną, ża miniśtrantow, lektorow,
kantorow, ża śżafarży nadżwycżajnych komunii św.
Za tydzień w I Niedzielę Adwentu rozpoczniemy nowy rok
liturgiczny. Tradycyjnie I Niedżiela Adwentu jeśt Niedżielą
Trżeżwości.
Od przyszłej niedzieli będżie można nabyć świece wigilijne
i opłatki. Dochod że śprżedaży prżeżnacżony jeśt na Caritaś.
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na archidieceżję. Za
tydżien kolekta żbierana będżie prżeż kśięży na bieżące rachunki
naśżej parafii. Bog Zapłac ża każdą ofiarę.
Zachęcamy do lektury praśy religijnej. Jeśt Gość Niedzielny
(dzisiejszy numer zawiera płytę z filmem o tragicznych losach
bł. Ks. Jana Machy), jeśt nowy numer Małego Gościa, śą Misyjne
Drogi. Jeśt „Głos Św. Antoniego”.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśżyśtkim Bóg
udżiela śwego błogośławienśtwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
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Rok liturgiczny: B

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i
na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto
jest z prawdy, słucha mojego głosu». J 18, 33b-37

Obchody liturgiczne tygodnia:
poniedziałek wspom św. Cecylii;
wtorek
wspom dow św. Klemensa I pap;
wspom dow św. Kolumbana
środa
Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Dung-Lac i tow;
czwartek
Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej;

Poniedziałek 22 listopada
zapraszamy
czcicieli św. Rity
na Mszę w ich intencji
oraz nabożeństwo
z błogosławieniem róż.

00

22/11/2021 Poniedziałek

7
Za † męża Mariana Henclewskiego.
800 Za † męża Henryka Lipkę jako pamiątka urodzin.
1800 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz w
intencjach czcicieli.
00

23/11/2021 Wtorek

7
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
800 Za †† Piotra Dirbacha, jego rodziców Krystynę i Józefa od Barbary.
1800 W intencji Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii z okazji 40
rocznicy istnienia.

24/11/2021 Środa

700 Za †† rodziców Magdalenę i Józefa Potkowów, braci Piotra i Stefana,
teściów Felicję i Pawła Knopików, †† pokrewieństwo z obu stron oraz dusze
w czyśćcu cierpiace.
800 Za † męża Mariana Primera w 8 rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu
stron.
00
18 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
próśb i podziękowań oraz za zmarłych:
- Za † Marka Majkę od Alicji i Michała Łukaszczyków z dziećmi.
- Za † Cecylię Juchę oraz †† z rodzin Jucha i Walczuch.
- Za † Stefanię Kail w 1 rocznicę śmierci.
00

25/11/2021 Czwartek

7
Za parafian.
800 Za † męża Gerarda Czarneckiego.
1700 Za †† siostrę Krystynę Henek, rodziców, brata, bratową, szwagrów oraz
pokrewieństwo z rodzin Skiba i Podsiadło.
1700 Za † Beatę Orłowską.

26/11/2021 Piątek

700 Za parafian.
800 Za †† rodziców Marię i Bernarda Miemców oraz Elżbietę i Jana
Jarnańczyków.
1800 1. W intencji Krzysztofa Chlebickiego z ok. 3 urodzin, z podziękowaniem za
dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dla
solenizanta i rodziców.
2. W intencji Nikoli Szczepańczyk z okazji 18 urodzin jako podziękowanie za
dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej.
00

7

800
1800

27/11/2021 Sobota
Za †† Zygmunta Wylężka w 25 r.śmierci, Marię i Mieczysława Wylężków w
5 r. śmierci, †† z rodzin Piotrowskicj, Wylężków, †† kolegów, koleżanki,
przyjaciół, znajomych i sąsiadów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za † męża Romana Burczyka, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron.
Za † Gabrielę Brzeziecką w kolejną rocznicę śmierci.

00

7

900
1100
1230
1700

28/11/2021 I Niedziela Adwentu
Za †† rodziców Franciszka i Marię, brata Brunona, siostrę Agnieszkę,
chrzestnych, pokrewieństwo, †† sąsiadów, górników, dusze w czyśćcu
cierpiące.
Za † żonę Elżbietę, mamę Leokadię, Józefa Krawczyka, Damiana
Krawczyka, Władysława Golę i Ludwika Rutkowskiego.
Za †† Mariannę Mizerską w 2 rocznicę śmierci oraz Mieczysława
Słocińskiego w 1 rocznicę śmierci.
CHRZTY: Bar tosz Filipczuk.
Za †† mamę Janinę Sieczkowską , jej mężów Stanisława i Józefa oraz
rodziców z obu stron.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa
Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu
najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza
wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż
Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi
umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego
powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus
króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka
stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz
także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę,
iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako
Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości,
którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego
stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego
słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako
Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż
otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo
Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także
najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia
- wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z
wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem,
Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg
nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest
czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich
narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele,
choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej
modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!

