Ogłoszenia Parafialne

14.10.2018r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych,
w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem czwartku – w
czwartki dopiero po Mszy sw. szkolnej.) W piątki pazdziernika o godz. 2000
zapraszamy na „rozaniec dla zapracowanych i zagonionych”.
Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św.
W środę o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.
W sobotę 20 października swoje 70 urodziny obchodzi ks. senior
Marian Jaromin, zapraszamy do wspólnego dziękczynienia podczas
Mszy św. o godz. 800.
W ramach Chorzowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej ORGANY PLUS, zapraszamy do naszej świątyni na KONCERT ORGANOWY, który odbędzie się w przyszłą niedzielę 20 października o
godz. 1900.
Czcicieli św. Rity już dziś zapraszamy w przyszły poniedziałek na
Mszę św. o godz. 1800. Po Mszy nabożeństwo z ucałowaniem relikwii
św. Rity. Nie będzie nabożeństwa różańcowego przed mszą wieczorną.
Parafia robi rozpoznanie czy znaleźli by się chętni do odbycia pielgrzymki do Medziugorje i chorwackich sanktuariów. Osmiodniowa, autokarowa na przesłonie czerwca i lipca przyszłego roku. Szacowany koszt ma
nie przekroczyc 2000 zł. Szczegoły w kancelarii parafialnej. Zainteresowanych prosimy o wstępne zgłoszenie do konca pazdziernika w kancelarii
swojego udziału.
Dziękujemy za złożone dzis ofiary na potrzeby naszej parafii. Za tydzien kolekta przeznaczona na misje. Bog zapłac za kazdą ofiarę.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest nowy
numer Małego Gościa, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny
Głos Św. Antoniego.
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzien niech nam wszystkim Bog
udziela swego błogosławienstwa.
Szczęść Boże!
Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była
tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu.
(św. Alfons de Liguori)

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

14.10. 2018 r.

Rok liturgiczny: B

XXVIII Niedziela Zwykła
(Mk 10, 17-30)
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed
Nim na kolana, zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę". On Mu
odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje.
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść
do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho
igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc może być zbawiony?" Jezus popatrzył
na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko
jest możliwe". Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy
wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam
wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym
czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia
wiecznego w czasie przyszłym". Oto Słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Najistotniejszy wniosek wynikający z dzisiejszej perykopy dotyczy istnienia
życia wiecznego. Ono po prostu jest! Człowiek nie jest stworzony do przelotnej, ale do nieustającej egzystencji! Życie wieczne najzwyczajniej istnieje i
można je osiągnąć. Należy jednak spełniać pewne określone warunki, o których
również mówi dalsza część urywka. Dla Jezusa istnienie wiecznego życia jest
poza jakąkolwiek dyskusją. On nie koncentruje się na pytaniu "czy", lecz "w
jaki sposób".
Życie wieczne to jest ostateczne przeznaczenie człowieka. Życie na ziemi jest
bardzo istotne, gdyż decyduje o jakości wiecznej egzystencji.

XXVIII Niedziela Zwykła 14 października 2018.
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Za †† Stanisławę Krzeszowiak na pamiątkę 70-tych urodzin i Czesława Krzeszowiak w
5. rocz. śmierci.
Za †† rodziców: Władysławę i Maksymiliana Wojtczaków, dziadków Wojtczaków i Banaszków oraz † Elżbietę Zielińską.
Z okazji 18. urodzin syna jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.
Za † Edmunda Olszewskiego w 6-tą rocznicę śmierci.
Z okazji urodzin Urszuli Łamik z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla solenizantki i całej rodziny.

Poniedziałek 15 października 2018.
Za † Janusza Bałdysa od sąsiadów z ul. Poniatowskiego 28.
Za †† męża Janusza, córkę Joannę, rodziców Małgorzatę i Romana oraz szwagra Ireneusza.
Za † Stanisławę Cepę jako pamiątka urodzin.

Uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej - Wtorek 16 października 2018.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za † Edwarda Odoja od sąsiadów Górowskich z dziećmi.
1. Za † Jadwigę Fus i jej męża Augustyna.
2. Za † Monikę Głowacką w 2. rocznicę śmierci.

Środa 17 października 2018.
Za † Stanisławę Sokal.
Za † Elżbietę Michalak od rodziny Więzik.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; - Za † Marcina Szubę na pamiątkę urodzin; - Za † Janinę Hetmańczyk w 1.
rocznicę śmierci; - Za † mamę Irenę Żerdzińską w 1. rocz. śmierci i męża Stanisława
Jagusza w 3-cią rocz. śmierci; - Za † Janusza Krajewskiego w 4. rocznicę śmierci; - Za
†† brata Andrzeja Skibę w rocz. śmierci, rodziców, siostrę i bratową; - Za † Bogumiła
Dębskiego od lokatorów z ul. Młodzieżowej 37.

Święto Św. Łukasza - Czwartek 18 października 2018.
Za † Elżbietę Michalak od Ireny Kubali z rodziną i Czesława.
Za † mamę Malwinę Iwaszko w 22. rocz. śmierci oraz † ojca Alfonsa, męża Edmunda,
zięcia Marka oraz pokrewieństwo z obu stron.
1. Za Monikę Dullek o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo
świętych w szczególności św. Antoniego Padewskiego, św. Moniki i św. Łukasza z
okazji święta św. Łukasza - patrona służby zdrowia.
2. Za † Marię Kowal w 18. rocznicę śmierci.

Piątek 19 października 2018.
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Za Eleonorę i Stefana Mazurków z okazji rocznicy ślubu z podzięk. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Za † Georga Kozubek.
Do Opatrzności Bożej w int. Hildegardy i Rudolfa Piontkowskich z okazji 50. rocz. ślubu
z podzięk za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i św.
Antoniego dla jubilatów i całej rodziny
TE DEUM
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Sobota 20 października 2018.
Za † Elżbietę Michalak od Zbyszka Kubali z rodziną.
1. W intencji ks. seniora Mariana Jaromina okazji 70. urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo.
2. Za †† rodziców Anielę i Pawła oraz pokrewieństwo z obu stron.
Z okazji kolejnej rocz. ślubu Małgorzaty i Maurycego Makowskich z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

XXIX Niedziela 21 października 2018.
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Za †† Dorotę Sotor, Krystynę Pietrasiak, Zdzisławę Buchacz, †† z ich rodzin i dusze w
czyśćcu cierpiące.
W intencji Gabrieli Potkowy z okazji 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za dar życia i
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM
Za żyjących i †† członków Polskiego Związku Niewidomych Koła Chorzów.
1. Z okazji 50-tej rocz. ślubu Wandy i Jerzego Gansinców z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej TE DEUM
2. Z ok. 30-tej rocznicy ślubu Mirosławy i Krzysztofa i 29-tych urodzin syna Tomasza
Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków , Franciszka i Marię

40 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
16 października 1978 r. wierni zebrani na placu św. Piotra w Rzymie usłyszeli, że następcą Jan Pawła I wybrany został kard. Karol Wojtyła. Papież z "dalekiego kraju" był
pierwszym od ponad 455 lat nie-Włochem obejmującym ten urząd.
Inauguracja pontyfikatu nastąpiła 22 października 1978. To wówczas podczas mszy
św. na placu św. Piotra Jan Paweł II wypowiedział słowa, które stały się myślą przewodnią jego posługi: "Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji i rozwoju".
Pontyfikat papież trwał ponad 26 lat. Jan Paweł II odbył w tym czasie 104 podróże zagraniczne. Odwiedził raz lub wielokrotnie 132 kraje i około 900 miejsc. Podczas swojej
posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43
listy apostolskie.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r., został beatyfikowany 1 maja 2011 r., a 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym.
Święty Janie Pawle II, całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję. W mocy Ducha
niosłeś ludziom orędzie o Ojcu bogatym w miłosierdzie. Dziękujemy za świadectwo twego świętego życia i każdy dar otrzymany od Boga przez twoje wstawiennictwo.
Wspieraj nas nadal w pielgrzymce wiary. Prowadź do Jezusa, ucz odpowiedzialności
za Kościół i świat, pomóż realizować powołanie, dodawaj siły w walce z grzechem i
wspieraj w dążeniu do świętości.
Okaż się skutecznym orędownikiem wszystkich, którzy w swoich potrzebach zwracają
się do Ciebie, aby wsparci łaską, mogli wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

