Ogłoszenia Parafialne

11.11.2018r.

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630.
We wtorek po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza do wspolnej modlitwy w intencji chorych, a po niej na spotkanie członkow Akcji Katolickiej w domu katechetycznym.
W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.
Przyszła niedziela w naszej archidiecezji jest Dniem Muzyki Liturgicznej. Z tej okazji oraz z okazji zblizającego się wspomnienia sw. Cecylii
raz z okazji urodzin, Msza sw. o godz. 1100 zostanie odprawiona w intencji
naszego pana organisty Bolesława Dullka. Zapraszam serdecznie do wspolnej modlitwy o Boze błogosławienstwo, opiekę Matki Bozej oraz wstaw.
swiętych, szczegolnie sw. Antoniego i sw. Cecylii.
Dziś o godz. 1630 w Starochorzowskim Domu Kultury obędzie się
Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu chorow zrzeszonych w Śląskim Okręgu Chorow i Orkiestr, w tym, naszego choru Cantabile (dawniej
Seraf-Barbara).
Proszono nas o przekazanie zaproszenia na Miejskie Spotkania Medyczne – w najblizszy piątek w Chorzowskim Centrum Kultury o godz.
1700. Temat spotkania: Kiedy pacjent powinien trafić do reumatologa.
Tegorocznych pielgrzymów do Fatimy i Santiago De Compostela
zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe w piątek 23 listopada
o godz. 1845. Mile widziane są dary stołu.
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na powstającą swiątynię. Przed
kosciołem przeprowadzana jest dzisiaj w całej diecezji zbiorka na rzecz Pomocy Kosciołowi w Potrzebie. Za tydzien kolekta zbierana będzie przez
księzy na potrzeby naszej parafii, na zakup oleju opałowego i biezące rachunki parafii. Bog-Zapłac za kazdą ofiarę.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, Mały Goś, są
Misyjne Drogi. Jest „Głos Św. Antoniego”.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bog udziela swego
błogosławienstwa.
Szczęść Boże!
Jeśli tylko w nieszczęściach pamiętasz o Sędzi, o tym, jak jest straszliwy
i nieprzebłagany, to jeszcze nie nauczyłeś się służyć Panu z bojaźnią i wysławiać Go ze drżeniem. Wiedz bowiem, że także w czasie duchowego odprężenia
i biesiad tym bardziej trzeba Mu służyć z pobożnością i czcią.
Ewagriusz z Pontu Pisma ascetyczne, tom 1

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
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Rok liturgiczny: B

XXXII Niedziela Zwykła
(Mk 12,38-44)
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie.
Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na
rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy
dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy
przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. Oto Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Dar biednej wdowy jest całkowicie bezinteresowny. Jest to kategoria miłości,
która stoi poza wszelką przezornością, która daje wszystko. I w rzeczywistości
także wszystko otrzymuje. Wielkim bogactwem tej kobiety jest wiara i ufność
w Bożą Opatrzność, w Boże miłosierdzie. Taka wiara uwalnia od trosk i lęków
i daje wewnętrzną wolność.
Jezus podziwia tę kobietę i stawia za wzór: Zaprawdę, powiadam wam: Ta
uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.
Ona wpisuje się w hierarchię Jezusa, w perspektywę Ewangelii: ten, kto dał
więcej, ale na pokaz i z tego, co mu zbywa, w istocie dał mniej. Kto chce być
pierwszy, będzie ostatni. Komu się wydaje, że jest wielki, w rzeczywistości jest
mały. W perspektywie Bożej, nie jest ważne, czy daje się dużo, czy mało. Ważne jest, czy daje się z czystego serca. Nie chodzi więc o ilość, ale o wartość, o
czystość intencji.
Uboga wdowa pokazuje, że można dać bardzo wiele, nic nie znacząc i prawie
nic nie posiadając. Wystarczy otworzyć swoje serce, nieraz bardzo skurczone.
W dzisiejszym świecie rodzice chcą przekazać dziecku jak najwięcej rzeczy
materialnych. Dzieci mają niemal wszystko. Brakuje im tylko jednego - miłości. To jest ten grosik, który przewyższa wszystkie inne dary. Co ja daję? W
jaki sposób? Czy potrafię łączyć ludzką przezorność z zaufaniem Bożej Opatrzności? I czy potrafię uczyć się od ludzi prostych, ubogich, mało znaczących w
ludzkiej hierarchii?

NIEDZIELA 11 listopada 2018.

700 Za †† rodziców: Marcina - jako pamiątkę imienin i Józefę Tomczaków.
900 Za †† Marię Majewską w 3. r. śmierci, jej męża Leona i pokrewieństwo z obu stron.
1100 W intencji Ojczyzny.
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W 40. rocznicę urodzin Wojciecha z podziękowaniem za dar życia z prośba o zdrowie,
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny.
Za †† męża Józefa Mandzika, rodziców, teściów i dziadków, ciocię Franciszkę, Krystynę
i Jerzego Trefońskich, Wandę i Klarę Matysek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 12 listopada 2018.

700 Za †† Barbarę i Norberta Springrów.
800 Za † Stefanię Baluś.
1800 Za †† rodziców Marię, Józefa Kłobusów w 8. i 9. rocznicę śmierci.
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Wtorek 13 listopada 2018.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców
Za †† rodziców Wincentego i Stefanię Pudełków, brata Aleksandra Pudełko i teściów
Józefę i Czesława Łachajczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Za †† rodziców Ryszarda i Gertrudę Król, pokrewieństwo z obu stron, siostrę Irenę Franki oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Środa 14 listopada 2018.
O nawrócenie brata Krzysztofa.
Za Parafian.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- Z okazji 80. urodzin Eugeniusza Wiewióry jako podziękowanie za odebrane łaski z
prośba o dalsze Boże błog. i opiekę MB dla solenizanta i całej rodziny TE DEUM;
- Z ok. urodzin Marii Biegisz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej;
- Za †† rodziców Janinę i Wilibalda Wystupów;
- Za † Jerzego Olejnika w kolejną rocznicę śmierci;
- Za † Jana Michalika.

Czwartek 15 listopada 2018.
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Do Opatrzności Bożej w intencji Doris Ludy z okazji urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla solenizantki i jej rodziny.
Do Opatrzności Bożej w intencji Celiny Horak z okazji urodzin, z podziękowaniem za
dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
dary Ducha Św. dla solenizantki i całej rodziny.
Z okazji 35. rocznicy ślubu Kazimierza i Wiesławy Miłosiów, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz w
intencji syna Tomasza z okazji 30. Urodzin.

Piątek 16 listopada 2018.
Za †† rodziców Mariannę i Piotra.
Za †† Emmę i Katarzynę w rocznicę śmierci, ich †† mężów Pawła i Jana, syna Gintera ,
oraz za †† z rodziny Lux.
Za †† rodziców Irenę i Feliksa Przedlackich oraz † babcię Marysię.
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Sobota 17 listopada 2018.
Za †† rodziców Marcina i Józefę Tomczaków w rocznicę śmierci.
Za †† Zofię, Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Tadeusza i Kazimierza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za †† rodziców Martę i Alojzego Wieczorków w rocznicę śmierci oraz żonę Urszulę,
brata Jerzego, †† z rodzin Wieczorek, Kubica, Ochman oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA 18 listopada 2018.
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Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii Drendy z okazji urodzin, z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej.
Za † męża Tomasza w 6. rocznicę śmierci, †† z rodzin Dubiel i Bąk, oraz za †† Krystynę
i babcię Paulinę.
W intencji naszego organisty Bolesława Dullka, z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo świętych w szczególności św. Antoniego
Padewskiego i św. Cecylii oraz z okazji Archidiecezjalnego Dnia Muzyki Liturgicznej, a
także za †† organistów naszej parafii: Alojzego Godźka, Tomasza Tomysa, Pawła Morgałę, Klaudiusza Króliczka z okazji wspomnienia św. Cecylii patronki organistów.
Za † Halinę Wąchalską i †† rodziców.
Za †† rodziców Wandę i Czesława Kucharczyków, †† z rodziny Mielczarek oraz Irenę i
Stefana Kendziów.

Benedykt XVI o rzeczach ostatecznych
Temat zmartwychwstania otwiera nową perspektywę — oczekiwania na powrót Pana,
a zatem skłania nas do refleksji nad relacją między czasem obecnym — czasem Kościoła i Królestwa Chrystusa, i przyszłością (éschaton), która nas czeka, gdy Chrystus przekaże Królestwo Ojcu (por. 1 Kor 15, 24). Wszelkie rozważanie chrześcijańskie o rzeczach ostatecznych, zwane eschatologią, ma za punkt wyjścia zmartwychwstanie: przez
to wydarzenie rzeczy ostateczne już się zaczęły i w pewnym sensie są już obecne.
Św. Paweł prawdopodobnie w 52 r. napisał pierwszy ze swoich listów — Pierwszy
List do Tesaloniczan, w którym mówi o powrocie Jezusa, zwanym paruzją, przyjściem,
nową, ostateczną i widoczną obecnością (por. 4, 13-18). Oto, co Apostoł pisze do mieszkańców Tesaloniki, mających swoje wątpliwości i problemy: «Jeśli bowiem wierzymy,
że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
wyprowadzi wraz z Nim» (4, 14). I dalej: «Zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, [tak pozostawieni], wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem» (4, 16-17). Paweł opisuje paruzję Chrystusa w bardzo żywych słowach i za pomocą symbolicznych obrazów,
przekazujących jednak proste i głębokie przesłanie: na końcu będziemy na zawsze z Panem. Abstrahując od tych obrazów, takie jest istotne przesłanie: nasza przyszłość to
«być z Panem». Jako wierzący jesteśmy z Panem już w naszym życiu. Nasza przyszłość
— życie wieczne — już się zaczęła. (…) Oczekiwanie na paruzję Jezusa nie zwalnia od
angażowania się na tym świecie, ale — przeciwnie — czyni nas odpowiedzialnymi
przed boskim Sędzią za nasze postępowanie na nim. Tak więc wzrasta nasza odpowiedzialność za pracowanie «na» tym świecie i «dla» tego świata. Pan nam mówi, że
wszystkim powierzył talenty, a Sędzia zażąda rozliczenia z nich, pytając: Czy przynieśliście owoce?

