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Jeszcze do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych,
za nawiedzenie cmentarza, i odmówienie modlitwy za zmarłych. Do 7
listopada, do srody zapraszamy do wspolnego odmawiania rozanca za
zmarłych zalecanych o godz. 1715.
W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.
Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na wykład ks. prof. Jerzego Szymika pt. „Kiedy myślę: Ojczyzna, szukam drogi”. Teologiczna
perspektywa Jana Pawła II w 100- lecie niepodległości Polski. Wykład
w czwartek 8 listopada 2018 r., godz. 1800 w kościele.
Dzieci przygotowujące się do I komunii św. po Mszy sw. szkolnej
w czwartek będą miały spotkanie.
Kandydatów do bierzmowania zapraszamy serdecznie w piątek na
Mszę sw. wieczorną o godz. 1800 oraz na spotkanie formacyjne po Mszy.
W piątek o godz. 1530 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci, a wieczorna msza sw. w intencji członkow apostolstwa.
Chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną odwiedzimy w
najbliższą sobotę.
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 Najswiętszego Śerca Pana Jezusa,
w piątek o godz. 2000 dla zapracowanych oraz w sobotę od 1700 cicha adoracja. Zapraszamy.
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na renowację katowickiej katedry. Za tydzien kolektę będzie zbierał ks. Dariusz Kreihs na budowaną
swiątynię MB Rozancowej w Niedobczycach, przed kosciołem odbędzie się
zbiorka na Fundację Papieską Pomoc Kosciołowi w Potrzebie. Bog-Zapłac
za kazdą ofiarę.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej. Jest Gość Niedzielny, są Misyjne
Drogi. Jest nowy numer Małego Gościa. Jest „Głos Św. Antoniego”.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bog udziela błogosławienstwa.
Szczęść Boże!
„Nie można zaprzeczyć, że dusze zmarłych doznają ulgi dzięki pobożności
swoich żyjących bliskich, gdy za nich składa się ofiarę Pośrednika albo gdy się
w kościele daje jałmużny”.
Św. Augustyn

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
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Rok liturgiczny: B

XXXI Niedziela Zwykła
(Mk 12,28b-34)
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest
pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest:
"Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą
swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w
Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie
ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie
całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:
„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go
pytać. Oto Słowo Pańskie.
Komentarz do Ewangelii
Pierwszą totalną miłością człowieka musi być Pan Bóg! Będziesz miłował
Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich
swych sił- znaczy: otworzysz się całkowicie na Boga dającego życie, na dobro i
szczęście płynące od Niego, powierzysz Mu swój los bez żadnych zastrzeżeń,
bez stawiania Mu jakichkolwiek warunków.
Czasownik miłować ma podwójne znaczenie. Z jednej strony odnosi się do
sfery uczuć. Nasza duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość, całe ciało i
wszystkie siły psychiczne i duchowe mają stawać się miejscem przyjmowania i
dawania miłości. Z drugiej strony termin ten odnosi się do języka prawnego,
języka przymierza i wyraża się w konkretnych czynach (np. szacunek, wierność, służba). Kto kocha, przestrzega przykazania (J 14, 23).
Przykazanie miłości zakłada całkowitość: całym sercem, całą duszą, całym
umysłem i całą mocą. W miłości nie można niczego zatrzymać dla siebie. Miłość oddaje wszystko: Wszystko Moje jest Twoje, a Twoje jest Moje (J 17,10)
powie Jezus o swojej więzi z Ojcem. Miłość zakłada również wierność. Tylko
to, co jest wieczne może wyrażać prawdziwą głębię (Raguin). Kto nie angażuje
się na zawsze, nie daje naprawdę samego siebie, ale tylko "wypożycza się" na
określony czas. Miłość wymaga wierności na wzór Jezusa, który do końca nas
umiłował (J 13, 1). Czy Bóg jest dla mnie naprawdę pierwszy? Jakie miejsce
zajmuje w mojej hierarchii wartości? Czy nie kreuję sobie innych bożków?
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Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o
rozwój duchowy i liczebny wspólnoty.
Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Marię, Krzysztofa Szewerę, Dariusza, Antoniego Kudełko, Czesława Stanka, Genowefę, Piotra Wyderków, Stefanię i Emila Przewoźników, Helenę, Franciszka, Józefa Jurczyków, Ludwikę Kozaczek, Marię Starsiak,
Rafała Godulę.
Za †† ojca Czesława Mazurkiewicza w kolejną rocznicę śmierci, mamę Marię i brata
Idziego oraz Antoniego Ignora i jego córkę Elżbietę.
Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 65-tych urodzin
Teresy Bednarek z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego
i całej rodziny
TE DEUM.
Za †† rodziców: Mariannę i Michała Knopów, Stanisławę i Leona Delochów oraz ††
braci: Tadeusza i Włodzimierza Knopów.
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Z okazji urodzin córki Anny i syna Mateusza Potkowów, z podziękowaniem za dar życia
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dar potomstwa dla Anny i opiekę Matki Bożej.
Za † mamę Natalię Szyszkę.
Za † męża Henryka Rabiegę w rocznicę śmierci.

Wtorek 6 listopada 2018.
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1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
2. Za †† rodziców: Jadwigę i Wincentego, Helenę i Jerzego, dziadków i rodziców
chrzestnych z obu stron.
Za †† członków Legionu Maryi oraz opiekunów duchowych.
Za †† rodziców Romana i Zofię Łamików, dziadków z obu stron, rodziców chrzestnych,
†† z rodzin Łamik, Limanówka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 7 listopada 2018.
Za † Jana Szubę od sąsiadów z ul. Katowickiej 59 a,b,c,d.
Za † córkę Bożenę Zajdel w kolejną rocznicę śmierci, jej zmarłego ojca Ryszarda, ††
dziadków i teściów.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; - Za † brata i syna Andrzeja Gorola w 6-tą rocznicę śmierci; - Za † Krystynę
Krokier i †† lokatorów z ul. Krzywej 9; - Za †† męża Jana Pustuła, rodziców Leokadię i
Tadeusza Pustułów oraz Wandę i Władysława Ramsów.

Czwartek 8 listopada 2018.
Za Parafian.
Za †† rodziców Cecylię i Tomasza Sobczaków.
W intencji Beaty Kułagi z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

Piątek 9 listopada 2018.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Za †† Annę Żarów, jej męża Wiktora, rodziców i syna Józefa.
1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2. Za † męża Michała Dudzika w rocznicę śmierci, oraz †† z rodzin Dudzik i Potocki.
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Za † wnuka Patryka.
Za †† Stefana Widerę w 20. r. śmierci oraz Janinę i Ewę w kolejne rocznice śmierci.
Za †† Jana Gruszkę, rodziców Gruszka i Nawroth.
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Za †† rodziców: Marcina - jako pamiątkę imienin i Józefę Tomczaków.
Za †† Marię Majewską w 3-cią rocznicę śmierci, jej męża Leona i pokrewieństwo z obu
stron.
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W 40. rocznicę urodzin Wojciecha jako podziękowanie za dar życia z prośba o zdrowie,

1230 błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla jubilata i całej rodziny.

Za †† męża Józefa Mandzika, rodziców, teściów i dziadków, ciocię Franciszkę, Krystynę

1700 i Jerzego Trefońskich, Wandę i Klarę Matysek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Co to jest odpust?
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co
do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia
rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471).
Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba uświadomić sobie, że grzech ma
podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka
nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za
grzech. W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona i następuje przywrócenie komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, powoduje nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi,
albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co
nazywamy „karą doczesną” za grzech. Darowanie kary doczesnej określa się terminem
„odpust”.
Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za
grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i
różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i przyoblec w
człowieka nowego (por. KKK 1472 – 1473). W pracy nad sobą nie musi on jednak liczyć tylko na siebie, może bowiem czerpać ze skarbca Kościoła, który stanowią duchowe dobra płynące z Komunii świętych, a są to zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, a także modlitwy i dobre uczynki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych,
którzy pracując nad własnym uświęceniem, przyczynili się też do zbawienia swoich braci (por. KKK 1476).
Odpust zupełny możemy ofiarować za zmarłego na sposób wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek,
dopóki żyje, sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki
wymagane do otrzymania odpustu.

