Ogłoszenia Parafialne

24.02.2019r.

Zapraszamy dziś o godz. 1630 na nieszpory niedzielne.
W środę spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 1900.
W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota nowego miesiąca.
Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej swiątyni w
tygodniu we wtorek po wieczornej Mszy sw. razem z Odnową w Duchu Św.,
w czwartek o 1530 razem z Arcybractwem NŚPJ, w piątek o godz. 2000 oraz
w sobotę od 1700 cicha adoracja. Zapraszamy.
Trwają zapisy na naszą pielgrzymkę parafialną do Medjugorie
w lipcu br. Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej naszej parafii.
Dziękujemy za złożone dzis ofiary na potrzeby parafii. Za tydzien kolekta na biezące potrzeby naszej swiątyni. Bog Zapłac za kazdą ofiarę.
Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość,
są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Proszono nas o podanie ogłoszenia, ze Śzkoła Podstawowa nr. 10
zaprasza na Dzien Otwarty 1 marca w godzinach od 1000 do 1200. Śzczegoły
na afiszu.
Na nowo rozpoczęty tydzien wszystkim zyczymy Bozego Błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Święta Tereska od Dzieciątka Jezus radziła: Kiedy wobec kogoś odczuwasz
trudności, jedynym sposobem odzyskania spokoju jest modlić się za tę osobę i
prosić Boga, by nagrodził ją za to cierpienie, które ci sprawia, a św. Ojciec Pio
zapewniał: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Święta Faustyna
Kowalska stanowczo wypowiadała się na temat modlitwy: W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo
inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości,
bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona,
bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w
grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do
modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

24.02. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

VII Niedziela Zwykła
(Łk 6, 27-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci
płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się
zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują,
jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość
tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze
czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż
samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i
pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a
nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie,
a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą,
utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą
wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie". Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii
Jezus namawia nas dziś do bezwarunkowej, czyli czystej miłości. Któż z nas
nie chciałby być kochany taką miłością? Kto nauczy się takiej miłości, ten jej
też doświadczy: "Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie". Kto
nauczy się takiej miłości ma bowiem zapewnione życie wieczne w Niebie,
gdzie Miłość będzie podstawowym doświadczeniem. Jednak nauka takiej miłości musi odbywać się w klimacie zgoła przeciwnym: w zetknięciu z nieprzyjaciółmi i w doświadczeniu niewdzięczności. Uczyć się miłości, gdy zewsząd
doświadczamy tylko miłości, to mniej więcej tak samo, jak uczyć się pływać
bez wchodzenia do wody.
Obyśmy byli otoczeni ludzką życzliwością, ale gdy jej brakuje nie rozpaczajmy, bo to jest dobra okazja, by nasza miłość wzrosła i oczyściła się.
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VII Niedziela Zwykła 24 lutego 2019.
Za †† rodziców Helenę i Jerzego Dryndów.
Za †† syna Bogusława Szpaka jako pamiątka urodzin, córkę Leokadię, męża Kazimierza,
†† z rodziny Szpak oraz rodziców Marię i Stanisława.
1. W intencji Doroty i Stefana Cebulskich w kolejną rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa jako podziękowanie za łaski płynące z tego sakramentu z prośbą o pomoc w pełnieniu Bożej woli oraz błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny.
2. Jako podziękowanie za 90 lat życia Wandy Kacperek z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla solenizantki.
TE DEUM
Chrzty: Maria Dylewska, Lena Krajczok, Alicja Kowolik, Krzysztof Iwanicki.
Roczki: Zuzanna Hulbój, Lena Wandzioch.
Za †† męża Wacława w 6. rocznicę śmierci, ojca i dziadka.

Poniedziałek 25 lutego 2019.
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Ku czci Ducha Świętego z prośbą o Jego dary dla kapłanów aby byli świętymi i całym
sercem należeli do Chrystusa i Jego Matki.
Za † Pawła Rzyczka i †† z rodziny.
Za † Józefa Kota w kolejną rocznicę śmierci.
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Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za † Georga Kozubka.
1. Za † męża Henryka Konieczka w 2. r. śmierci, rodziców z obu stron oraz Krzysztofa.
2. Za †† rodziców Marię i Edwarda Podsiadłów i za †† dziadków z obu stron.
Środa 27 lutego 2019.
Za † Krystynę Regucką - od siostry Leokadii z rodziną.
Za † Danielę Soswę - od rodziny Malarów.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci MB Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- Za †† rodziców: Romana w kolejną rocznicę urodzin i Zofię Łamików; - Za † Waldemara Kaczyńskiego; - Za † Halinę Kaczorek w 30 dzień po śmierci; - Za † Krystynę Regucką
od lokatorów z ul. Karpińskiego 16; - W intencji Anny i Tomasza Knapików.
1. Za † Krystynę Regucką - od Stefana z rodziną, Darka z rodziną oraz córki i syna z rodzinami.
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron.
Za †† rodziców Józefę jako pamiątka urodzin i Marcina Tomczaków oraz †† z rodziny
Maćkowskich.
Z okazji urodzin Danieli i Kazimierza Delochów jako podziękowanie za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego, dary Ducha
Świętego dla solenizantów i całej rodziny.

Piątek 1 marca 2019.
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VIII Niedziela Zwykła 3 marca 2019.
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Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o
rozwój duchowy i liczebny.
Za † Szczepana Wojewnika.
Za †† żonę Halinę Machowską w 3. rocznicę śmierci, syna Sławomira i rodziców z obu
stron.
Za † syna Romana Skrzydlewskiego w rocznicę śmierci, †† rodziców Antoninę i Stanisława Kapiczyńskich, Elżbietę i Władysława Skrzydlewskich.
Za † brata Brunona Pierchałę, jego żonę Jadwigę oraz rodziców Różę i Józefa Pierchałów.

Wtorek 26 lutego 2019.

Czwartek 28 lutego 2019.
700

Sobota 2 marca 2019.
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i †† członków
Żywego Różańca.
Za † Zbigniewa Jarczaka w 1. rocznicę śmierci, Józefa i Annę Jarczaków oraz Zofię i
Szczepana Obalskich.
1. Za † Ireneusza Dembskiego jako pamiątka urodzin a także z prośbą o wstawiennictwo
Matki Bożej i Św. Rity o rychły powrót do zdrowia żony Marii.
2. Za † Kazimierę Gnutek, jej rodziców oraz †† z rodzin: Sikorski, Gnutek, Piątek.

Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodziny
naszej parafii.
Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków oraz †† z rodziny.
1. Za † Holgera Schöna.
2. Za † męża Franciszka Kwoskę.

MIŁOŚĆ NIE PAMIĘTA ZŁEGO
(1 Kor 13, 5)
«Miłość nie pamięta złego» (1Kor 13, 5). W tym sformułowaniu z pierwszego Listu
do Koryntian, Apostoł Paweł przypomina, że przebaczenie jest jedną z najbardziej
wzniosłych gestów miłości. Okres wielkopostny jest stosownym czasem do lepszego
pogłębienia znaczenia tej prawdy. Poprzez Sakrament pojednania, miłosierny Ojciec
udziela w Chrystusie swego przebaczenia, a to przynagla nas do życia w miłości, uważając drugiego nie jako nieprzyjaciela, lecz jako brata.
Bracia i Siostry! Św. Jan Chryzostom, komentując nauczanie Pana Jezusa w drodze
do Jerozolimy, przypomina, że Chrystus nie pozostawia swoich uczniów w nieświadomości co do walki i cierpień, które ich oczekują. Podkreśla on, że rezygnacja z własnego «ja» jest rzeczą trudną, ale nie jest niemożliwą, jeśli można liczyć na pomoc Boga
udzielaną nam «poprzez komunię z osobą Chrystusa» (PG 58, 619 n).
Oto dlaczego w tym Wielkim Poście pragnę zaprosić wszystkich wierzących do gorącej i ufnej modlitwy zanoszonej do Pana, aby wszystkim udzielił daru ponownego przeżycia Jego miłosierdzia. Tylko ten dar pomoże przyjąć i przeżyć na sposób bardziej
radosny i wielkoduszny miłość Chrystusa, «która nie unosi się gniewem, nie pamięta
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą» (1Kor 13, 56).
(fragmenty z orędzia na Wielki Post św. Jana Pawła II)

