Ogłoszenia Parafialne
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Dzisiejsza Niedziela jest Świętem Bożego Miłosierdzia i rozpoczyna
Tydzien Miłosierdzia.
Zapraszamy dziś na nieszpory o 1630.
W poniedziałek obchodzimy Światowym Dniem Męczenstwa Duchowienstwa Polskiego.
Od najbliższej środy zapraszamy na nabożeństwa majowe - w tygodniu o 1730, a w niedziele o 1630.
W piątek przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. Msze św. odprawimy o godz. 700, 900, 1100 i 1800. Podczas Mszy
sw. będziemy odnawiac Milenijny Akt Oddania Polski Maryi Królowej Polski.
W tym tygodniu przypadają rowniez I czwartek, piątek i I sobota nowego miesiąca.
Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę do Medziugorje od 10 do 17 lipca
2019. Zainteresowanych ZAPRASZAMY DO KANCELARII.
Rozpoczynamy przygotowania do Rodzinnego Festynu u Antonika,
ktory przezywac będziemy w tym roku TYDZIEŃ PRZED uroczystością
naszego Parafialnego Odpustu – 9 czerwca. Prosimy o wsparcie modlitewne tego naszego corocznego swięta, mozna takze wesprzec je rzeczowo
i finansowo – jak co roku przygotowane będą nagrody, upominki. Dary oraz
ofiary na ten cel mozna składac w kancelarii lub bezposrednio na parafialne
konto, z dopiskiem festyn.
Co roku p. Teresa Janysek prosiła nas o wsparcie rekolekcji dla niepełnosprawnych, przygotowywała ozdoby swiąteczne i kartki, juz nie jest w
stanie tego robic, ale mozemy jej pomoc - w przyszłą niedzielę wychodząc z
koscioła będziemy mogli wesprzec jej dzieło naszą jałmuzną.
Przyszła niedziela jest obchodzona jako Niedziela Biblijna i rozpoczyna
Ogolnopolski Tydzien Biblijny, a w naszej swiątyni za tydzien:
Dziękujemy za złożone dzis ofiary na Caritas Archidiecezji. Za tydzien
kolektę Wyzsze Śląskie Śeminarium Duchowne w Katowicach. Bog Zapłac
za kazdą ofiarę.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały
Gość; jest takze nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bog błogosławi.

Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

28.04. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

II Niedziela Wielkanocna
(J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął
pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i
bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do
nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi,
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy
Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął
pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg
mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano
w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli,
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię
Jego. Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii
To znamienne, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu pokazywał swym uczniom, aby uwierzyli, ręce i bok - ślady po gwoździach i po włóczni. Czy nie
wystarczyło, aby uczniowie rozpoznali Go po twarzy? Może obawiał się, że
widząc Go zmartwychwstałego, ale bez ran, pomyślą, że Jego męka i śmierć
przyśniły im się? W każdym razie na pewno chciał, aby uczniowie widzieli
ścisły związek między Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. I aby nigdy nie
zapomnieli, że do zmartwychwstania prowadzi cierpienie i śmierć.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli w śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa, czyli ci, którzy doświadczyli tego we własnym życiu. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie jest bowiem do oglądania, ale do doświadczenia.
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II Niedziela Wielkanocna - Święto Miłosierdzia 28 kwietnia 2019.
Za † Henryka Ostrowskiego.
Za †† rodziców Zofię i Edwarda Skibów, siostrę, brata, bratową oraz pokrewieństwo z
rodzin Skiba i Podsiadło.
W intencji Marianny i Edwarda Baranowskich z ok 45. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę MB dla małżonków i całej rodziny.
CHRZTY: Amelia Waleczko, Rozalia Weiser, Tomasz Galilejczyk
ROCZKI: Sara Słomiany, Jagoda Osińska, Błażej Bena.
Za †† Helenę i Michała Bryłkowskich, †† pokrewieństwo Bryłkowskich, Budzanów,
Byków i Torańczaków.

Poniedziałek 29 kwietnia 2019.
Za † męża Henryka w kolejną rocznice śmierci.
Za †† Karola i Andrzeja Legutków w kolejne rocznice śmierci oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące.
Za † mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę urodzin.

Wtorek 30 kwietnia 2019.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
1. Za †† pracowników Energomontażu Chorzów - Joannę Adamską, Ryszarda Bąka,
Kazimierza Barana, Jana Chawińskiego, Bogdana Czyścika, Stanisława Koczego, Bogdana Szczepańskiego, Stefanię Rajtor, Halinę Rusek, Helenę Siemińską, Józefa Szatko,
Jadwigę Zdrzałek.
2. Za † Sławomira Mućka.
O opiekę Bożą i dary Ducha Świętego dla maturzysty Adama i gimnazjalisty Michała o
dobre wyniki egzaminów i zdrowie dla nich i całej rodziny.

Środa 1 maja 2019. Święto św. Józefa Rzemieślnika
Za parafian.
Za † Holgera Schöna.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i
podziękowań; - Za † Adelę Wasilewską w kolejną rocznicę śmierci; - Za †† rodziców
Łucję i Leona Szulców z okazji 55 rocznicy śmierci, braci Wernera, Karola, Jana, bratową Magdę oraz teściów Anielę i Pawła Grossów.

Czwartek 2 maja 2019.
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O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do kapłaństwa.
Za †† rodziców Bertę i Alfreda Michaczów i męża Franciszka.
Za † Irenę Konieczko w 1-szą rocznicę śmierci od córek z rodzinami.

Piątek 3 maja 2019. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
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1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za
rodziny naszej parafii.
2. O potrzebne łaski dla rodziny Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z rodziny z obu
stron.
Za † Piotra Woszczka w rocznicę śmierci.
Za † Władysława Bonikowskiego w 1. rocznicę śmierci.
Za † Michała Pisulę w kolejną rocznicę śmierci.

Sobota 4 maja 2019.
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Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i †† członków Żywego Różańca.
Z okazji urodzin Teresy Ostrowskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej.
Za †† rodziców Marię i Piotra Lewickich, Annę i Stanisława Szostaków oraz pokrewieństwo z obu stron.

III Niedziela Wielkanocna 5 maja 2018.
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Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny
wspólnoty.
Z okazji 60. urodzin Jarosława jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM
Za † męża Piotra Rudnera w 1. rocznicę śmierci.
Za † Waldemara Kaczyńskiego - od córki Angeliki z rodziną.
Za † Lotara Jałowieckiego - od rodziny Hytrek i rodzin z Rudnika.

Święto Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę
Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł
II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra
Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz.
699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia
oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania
do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie
ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki
– łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych
należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu
świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią
świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego
chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9
dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia
Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan
Jezus do Siostry Faustyny.

