Z orędzia papieża Franciszka naŚwiatowym Dniem
Dziadków i Osób Starszych

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

24.07.2022 r. /do użytku wewnętrznego/

Drogie babcie i drodzy dziadkowie, drogie starsze kobiety i drodzy
starsi mężczyźni, w tym naszym świecie jesteśmy wezwani, by być
sprawcami rewolucji czułości! Uczyńmy to, ucząc się coraz bardziej i
coraz lepiej wykorzystywać najcenniejsze narzędzie, jakie mamy i które
jest najbardziej stosowne dla naszego wieku: modlitwę. „Stawajmy się i
my po trosze poetami modlitwy: zasmakujmy w szukaniu naszych słów,
przyswajajmy sobie te, których nas uczy Słowo Boże” [6]. Nasze ufne
przyzywanie Boga może zdziałać wiele: może towarzyszyć krzykowi bólu
tych, co cierpią, i może przyczynić się do przemiany serc. Możemy stać
się stałym „«chórem» wielkiego duchowego sanktuarium, gdzie modlitwa
błagalna i pieśń chwały wspierają wspólnotę, która pracuje i walczy na
polu życia” [7].
Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych jest zatem okazją, by
jeszcze raz z radością powiedzieć, że Kościół chce świętować razem z
tymi, których Pan – jak mówi Biblia – „nasycił dniami”. Świętujmy go
razem! Zachęcam was do ogłoszenia tego Dnia w waszych parafiach i
wspólnotach; by pójść odwiedzić osoby starsze, które są najbardziej
samotne, w domu lub tam, gdzie przebywają. Zróbmy tak, by nikt nie
przeżywał tego dnia w samotności. Posiadanie kogoś, na kogo się czeka,
może odmienić przeżywanie dni osobom, które nie spodziewają się już
niczego dobrego od przyszłości; a z tego pierwszego spotkania może
narodzić się nowa przyjaźń. Odwiedzanie samotnych osób starszych to
uczynek miłosierdzia naszych czasów!
Prośmy Matkę Bożą, Matkę Czułości, aby uczyniła nas wszystkich
sprawcami rewolucji czułości, tak, byśmy razem mogli uwolnić świat od
mroków samotności i demona wojny.
Niech moje Błogosławieństwo i zapewnienie o mojej serdecznej bliskości
dotrą do was wszystkich i do osób wam bliskich. A wy, proszę, nie
zapominajcie o modlitwie za mnie!
Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 3 maja 2022 roku, w święto
świętych Apostołów Filipa i Jakuba

FRANCISZEK

Rok liturgiczny: C

XVII Niedziela Zwykła
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył,
rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak
i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze,
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego
chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze
grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie
dopuść, byśmy ulegli pokusie».
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego
o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój
przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz
tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już
zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”.
Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest
jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile
potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie
otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda
mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy
prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec
z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Łk 11, 1-13

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA:






poniedziałek - ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA;
wtorek - Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP;
czwartek - wspom. dow. św. Szarbela Makhlufa, prezb.;
piątek - Wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza;
sobota - wspom. dow. św. Piotra Chryzologa, bpa i dK.
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25/07/2022 Poniedziałek
Za † Tadeusza Decowskiego - od Kazimiery i Tadeusza Moćków
z Grzechyni.
Za † Józefa Wojcieszaka w kolejną rocznicę śmierci oraz †† pokrewieństwo
z obu stron.

26/07/2022 Wtorek

7
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
1800 Za †† Jadwigę i Alberta Małych i o dar uzdrowienia dla Pawła.
00

27/07/2022 Środa

7
Za † Ryszarda Wronę od Romana Bernasińskiego.
1800 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
próśb i podziękowań oraz za zmarłych:
- Za †† Damiana Sobczaka i jego mamę Renatę;
- Za † Stanisława Madeja od Grażyny i Bogusława Kołków z rodziną;
- Za † ojca Romana Stasiaka, teścia Kazimierza Jankowskiego, kuzynostwo
Marię i Zygfryda Jabłońskich.
00

28/07/2022 Czwartek

7
Za † Ryszarda Wronę - od kuzyna Marka Bernasińskiego z rodziną.
1700 Za † ciocię Barbarę Podsiadło w 2 rocznicę śmierci, †† dziadków oraz
pokrewieństwo z rodzin Skiba i Podsiadło.
00

29/07/2022 Piątek

7
Za † Tadeusza Decowskiego - od Stanisława Mędrali z Grzechyni.
1800 Za † Edwarda Posmyka w 40. rocznicę śmierci oraz jego † żonę Bronisławę.
00

30/07/2022 Sobota

7
Za † brata Józefa Stachela - od siostry Marii z rodziną.
1800 Za † Stanisława Madeja - od kuzyna Włodka z rodziną.
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31/07/2022 XVIII Niedziela Zwykła
Za † Stefanię Drendę w 1. rocznicę śmierci.
Za †† Jana Marcińczaka w 1. rocznicę śmierci i jego żonę Paulinę.
Chrzty: Wer onika Stefańska, Leon Pr ucia
W intencji Karola z okazji 70. urodzin jako podziękowanie za
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w dotychczasowym życiu,
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. Te Deum.
Za †† Eleonorę Mazurek, rodziców Władysławę i Franciszka Jagiełów,
teściów Teklę i Wojciecha Mazurków oraz szwagra Edmunda Ogórka.
Za † Dorotę Duch w 30. dzień po śmierci.

Ogłoszenia Parafialne

24.07.2022 r.

Dzisiejsza niedziela z inicjatywy papieża Franciszka jest
Światowym Dniem Dziadkow i Osob Śtarszych, obchodzonym w Kosciele
po raz drugi. Pamiętajmy w naszych modlitwach i w codziennej trosce o
naszych seniorach.
Jutro przypada wspomnienie św. Krzysztofa patrona
kierowcow, Błogosławienstwo kierowcom i przyprowadzonym
pojazdom będzie udzielane w przyszłą niedzielę.
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby naszego
koscioła. Za tydzien kolekta przeznaczona będzie na biezące rachunki
naszej swiątyni.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny,
jest Mały Goś ć; są Miśyjne Drogi, jest takze nasz biuletyn informacyjny
Głoś Św. Antoniego.
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela
swego błogosławienstwa.

