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Dzisiejsza Niedziela jest Niedzielą Dobrego Pasterza, szczegolnym
dniem modlitw za powołanych i o nowe powołania kapłanskie, zakonne i
misyjne.
Dzisiejsza niedziela to 22 dzień miesiąca, zapraszamy na nabozenstwo do sw. Rity po mszy sw. wieczornej. Wyjątkowo nie będzie dzis nieszporow o godz. 1630.
W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołania do słuzby w Kosciele.
Jutro przypada uroczystość św. Wojciecha, bp i męczennika, głownego patrona Polski.
Jutro o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny
W środę przypada święto św. Marka Ewangelisty, po Mszy sw. o godz.
1800 będziemy się modlic o urodzaje i błogosławienstwo w pracy przy krzyzu misyjnym.
W czwartek po mszy św. szkolnej próba przed I Komunią św.
W sobotę z posługą sakramentalną odwiedzimy chorych parafian.
Dziękujemy za złożone ofiary na biezące rachunki naszej parafii. Za
tydzien kolekta na potrzeby naszej swiątyni. Bog Zapłac za kazdą ofiarę.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość;
są Misyjne Drogi takze nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego – w
nim zamieszczony został drugi numer biuletynu liturgicznego „ŻYĆ MSZĄ
ŚWIĘTĄ”.
Na stoliku wyłożony został artykuł p. Stefana Cebulskiego „Nieco
Chorzowie”. Zachęcam do zapoznania się z tym interesującym tekstem.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bog udziela swego
błogosławienstwa.
Szczęść Boże!
Matko Chrystusa, Kapłanowi – Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało
namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu –
zachowaj kapłanów Matko Zbawiciela.
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha
Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy – uproś dla stanu kapłańskiego pełnię
darów, Królowo Apostołów.
Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji,
szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci
Jan jako Twój Syn – przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów. Amen.
(Św. Jan Paweł II)

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
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Rok liturgiczny: B

IV Niedziela Wielkanocna
(J 10, 11-18)
Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy
mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za
owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt
Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam
moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca". Oto Słowo
Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Obraz pasterza, może trochę archaiczny, trafnie oddaje relacje między nami a
Jezusem (i hierarchią kościelną). Dobry pasterz zna swoje owce. Jest całkowicie do ich dyspozycji; ma dla nich czas i siebie. Jego serce bije dla nich. Nie
myśli o sobie i swoich interesach. Nie wiąże owiec z sobą, ale pozwala im w
wolności rozwijać własną tożsamość i pragnienia. Nie jest administratorem, ale
bratem i przyjacielem. Z owcami łączy go czuła relacja miłości i troski o ich
dobro. W sytuacjach ekstremalnych nie zawodzi. Jest nawet gotów w wolności
oddać swoje życie za owce, jak uczynił to Jezus. Nie jest ograniczony żadnymi
barierami ani granicami (żadną "zagrodą"), ale otwarty na wszystkie owce. Pragnie ich jedności.
Najemnik jest przeciwieństwem dobrego pasterza. Nie zna owiec ani mu na
nich nie zależy. Jego "ambicją" jest osobisty sukces. Myśli jedynie o własnych
interesach. Relację z owcami traktuje na zasadzie obowiązku, powinności. Brakuje mu serca i współczucia. Owce nie mogą na niego liczyć. W trudnych sytuacjach dezerteruje. Pozostawia je na łasce losu. Zły pasterz "jest nie tylko najemnikiem, ale pływającą miną, która gdy wybucha, niszczy cały kościół Boży" (F. Palmisano).
Jaka więź łączy mnie z Jezusem Dobrym Pasterzem? Jakim pasterzem jestem
ja? Czy inni mogą zawsze na mnie liczyć? Jak zachowuję się w sytuacjach ekstremalnych? Czy modlę się o pasterzy "według Serca Jezusa"?
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IV Niedziela Wielkanocna - 22 kwietnia 2018.
Za † ojca Piotra Pyrcza w 1 rocznicę śmierci, za † mamę Teresę Pyrcz.
Za parafian.
Za †† rodziców, dziadków, teściów oraz † Józefa, Erwina, Zygmunta i dusze w czyśćcu
cierpiące.
Za †† Stefanię Łęszczak w 1. rocznicę śmierci oraz męża Mariana.
1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.
2. Za † Marka Krawczyka w 6 r. śmierci

Poniedziałek 23 kwietnia 2018.
Za śp. Rodziców Jerzego i Luizę Wawrzyczek.
Z okazji urodzin córki Agnieszki z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
1. Za † syna Damiana, męża Bogumiła, za †† z rodziny Kosytorz i Jakus.
2. W 20 lecie odrodzenia Akcji Katolickiej w naszej parafii za wstawiennictwem św.
Wojciecha i św. Jana Pawła II z prośbą o wzrost duchowy i liczebny Akcji Katolickiej w
Polsce.

Sobota 28 kwietnia 2018.
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Z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji Georga Nowaka, z prośbą o Boże
błogosławieństwo.
Za † żonę Ewę Kucharską na pamiątkę urodzin.
Za † Antoniego Romanowskiego w 52 r. śmierci, †† z rodzin Romanowskich i Lewandowskich.

V Niedziela Wielkanocna - 29 kwietnia 2018.
Za † Henryka Ostrowskiego.
Z okazji 80 urodzin Heleny Latusek z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błog. opiekę MB i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny. TE DEUM
Za † męża Henryka w 8 r. śmierci.
1. CHRZTY: Amelia Dorota, Hanna Lelicka, Michał Sikora, Eryk Pinczyński, Kacper
Kubiczek, Stanisław Oleś, Mikołaj Pustelnik.
2. Z okazji 80 urodzin Barbary Wiatr z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o
Boże błog., wsparcie św. Antoniego dla solenizantki, męża Edwarda, syna Dariusza i
Basi.
TE DEUM.
Za śp. mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę urodzin.

Wtorek 24 kwietnia 2018.
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1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
2. Za † Stanisława Całego na pamiątkę urodzin oraz za †† rodziców i rodzeństwo z rodziny Cały i Pyka.
Za †† rodziców Aleksandrę i Józefa Domagałów.
Za wstawiennictwem św. Rity i św. Antoniego o potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki
Bożej dla Jadwigi, Wojciecha i całej rodziny.

Środa 25 kwietnia 2018.
Za †† rodziców Elżbietę i Tadeusza Kowalczyków, za †† z rodziny.
Za † Annę Dziekańską w 1 r. śmierci.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; - Za † męża Edmunda Olszewskiego na pamiątkę urodzin oraz za wnuczkę
Martę z okazji 14 urodzin; - Za † Szymona Lasek w 5 r. śmierci; - Za †† Tadeusza Łakomy, Tadeusza Gutowskiego w kolejną rocznicę śmierci; - Za † Annę Dziekańską w 1
r. śmierci.

Czwartek 26 kwietnia 2018.
Za † Waldemara Zychlę - od kuzyna Jurka z rodziną.
Za † męża Henryka Ostrowskiego, za †† rodziców Helenę i Jerzego Szcześ.
W intencji Brygidy i Józefa Bogaleckich z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

Piątek 27 kwietnia 2018.
Za † Teresę Franecką od rodziny Mikusińskich z Kalisza.
Za † Stanisławę Cepę na pamiątkę urodzin.
Za †† rodziców Józefę i Jana, teściów Józefę i Józefa, męża Mariana, za †† z rodziny,
brata Piotra z żoną.

Św. Jan Paweł II o kapłaństwie
Co znaczy być kapłanem? Według św. Pawła kapłan jest przede wszystkim szafarzem Bożych tajemnic: „Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za
szafarzy tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był
wierny” (1 Kor 4,1-2). Tego wyrażenia „szafarz” nie można niczym innym zastąpić.
Jest ono głęboko zakorzenione w Ewangelii. Warto przypomnieć w tym kontekście
przypowieść o wiernym i niewiernym szafarzu (por. Łk 12, 41-48). Szafarz nie jest
właścicielem. Jest tym, któremu właściciel powierza swoje dobra, ażeby nimi zarządzał w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Tak właśnie kapłan otrzymuje od
Chrystusa dobra zbawienia, ażeby je we właściwy sposób rozdzielał ludziom, do
których jest posłany. Chodzi o dobra wiary. I dlatego też kapłan jest człowiekiem słowa
Bożego, człowiekiem sakramentu, człowiekiem „tajemnicy wiary”. Przez wiarę zyskujemy dostęp do niewidzialnych dóbr, które są dziedzictwem Odkupienia świata
przez Syna Bożego. Nikt nie może się uważać za „właściciela” tych dóbr. Są one przeznaczone dla nas wszystkich. Na mocy jednak Chrystusowego ustanowienia kapłan ma
tych dóbr innym udzielać.
Powołanie kapłańskie jest misterium. Jest ono tajemnicą „szczególnej wymiany”
- admirabile commercium - pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje
Chrystusowi swoje człowieczeństwo, by mógł się On nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. Chrystus zaś przyjmując ten dar, czyni owego człowieka jakby swoim alter
ego. Jeśli się nie wniknie w tajemnicę tej „wymiany”, nie można zrozumieć, jak to
się dzieje, że młody człowiek słysząc słowa: „Pójdź za mną!”, wyrzeka się wszystkiego
dla Chrystusa w przekonaniu, że na tej drodze jego ludzka osobowość osiągnie całą swoją pełnię.

