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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przed kościołem
zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Pamiętajmy w modlitwie
o braciach i siostrach prześladowanych za wiarę. O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory.
W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka na
zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W naszej gazetce o działalności
Parafialnego Zespołu Caritas i zachęta do włączenia się w dzieła miłosierdzia.
Przyszłą niedzielę w naszej archidiecezji będziemy też przeżywać jako Dzień Muzyki
Liturgicznej. Kolekta przeznaczona będzie na budowę nowego kościoła i klasztoru. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary, także te przekazywane na konto bankowe.
Krąg biblijny we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się w czwartek o godz. 18.00.
Spotkanie młodzieży oazowej odbędzie się w czwartek. Rozpoczęcie Mszą św. o g. 18.00.
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w niedzielę, 19.11 o 15.00
w klasztorze. W naszej gazetce znajduje się krótka relacja z ostatniego posiedzenia PRD.
W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy. O 17.00
Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. O godz. 18.30 Msza św. połączona
z modlitewnym wieczorem uwielbienia Słowem Bożym. Serdecznie zapraszamy.
Nabożeństwo różańcowe w sobotę o godz. 17.30.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Dostępne są również nasze parafialne kalendarze – cegiełki na budowę nowego kościoła
i klasztoru. Wartość cegiełki zależy od ofiarności Kupujących.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski w kolejnym
tygodniu naszego życia.

INTENCJE MSZY ŚW. 12 – 19.11.2017
XXXII Niedziela Zwykła – 12.11
7.00 Za + syna Krystiana BOLSKIEGO w 7. rocz. śm.
8.30 Za ++ Karolinę i Franciszka KOLMAGA oraz brata Stanisława.
10.00 W int. Pauliny PYRAS z ok. 9. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi
i Anioła Stróża.
10.00 W int. Katarzyny OLEŚ z ok. ur. z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., opiekę
Maryi, zdrowie – int. od wspólnoty Dzieci Maryi.
11.30 W int. Parafian.
17.00 Za ++ Jerzego NOWORZYN w 22. rocz. śm., rodziców z obu stron i Jadwigę
JAŚLANEK.
Poniedziałek – wspom. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
męcz. Polski – 13.11
7.00 W int. Marty i Damiana PALICZEK.

18.00 Za ++ rodziców Hildegardę FREJ w 2. rocz. śm. i Norberta FREJ we wspomn. ur.
18.00 Za ++ Pawła i Zofię NAWRAT, rodziców z obu stron, rodzeństwo i krewnych.
Wtorek – wspom. św. św. męcz. Mikołaja Tavelicia i Tow. – 14.11
7.00 Za ++ Huberta KOŁODZIEJA, żonę Agatę, zięcia Bolesława i synową Danutę.
18.00 Za ++ Wandę MAINDOK, Agnieszkę LESZCZOK i Felicję SAJDOK.
18.00 Za ++ Monikę, Janinę i Alfreda JURASZCZYK.
Środa – 15.11
7.00 Za ++ braci Stanisława i Edwarda ŁASKOWSKICH i szwagra Adama.
18.00 W int. Joanny z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z pr. o dalsze Boże błog. i zdrowie.
Czwartek – 16.11
7.00 Za wstaw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Michała Archanioła w int. Dominika
KRÓLIKOWSKIEGO z ok. ur. z prośbą o wszelkie potrzebne łaski.
18.00 W int. naszej Ojczyzny.
18.00 Za + Ireneusza SALETRA – int. od rodziców.
Piątek – wspom. Św. Elżbiety Węgierskiej, zak. – 17.11
7.00 W int. Heleny KUBIEŃ z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Maryi.
17.00 Za + Zofię TAKUŚKA – int. od kuzynek z Katowic.
18.30
Sobota – wspom. bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz. – 18.11
7.00 Za ++ Wilhelma i Emę oraz ks. Antoniego.
18.00 W int. Agnieszki BADURA z ok. 40. rocz. ur., męża i córek z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi, zdrowie oraz światło Ducha Św.
XXXIII Niedziela Zwykła – 19.11
7.00 Za ++ Wilhelma i Emę.
8.30 Za + Elżbietę ŚREDNIAWA – int. od Urszuli i Jacka ROKUS.
10.00 W int. Katarzyny OLEŚ z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski, za dar życia i wiary
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Franciszka z Asyżu.
10.00 W int. Wojciecha NOWAKA z ok. 12. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Anioła Stróża.
11.30 W int. Mai GRZESIUK w 10. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi
i Anioła Stróża oraz w int. całej rodziny z prośbą o Boże błog.
17.00 Za ++ Marię i Jana DOLINKIEWICZ, córkę Urszulę, synową Marię i pokrewieństwo
z obu stron.
W naszym klasztorze odprawiane są:
Msze św. gregoriańskie za + Zytę GRYMEL (od 1 do 30.11.2017)
oraz za ++ Emila i Anielę PINDEL (od 1 do 30.11.2017)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także
tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia
takiej Mszy.
Myśl papieża Franciszka
„Trzeba iść z Chrystusem aż na peryferie”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 25,1-13)
W świetle lepiej widać
Czy przypadkiem nie przypominamy tych dziesięciu panien? Oczywiście, że przypominamy.
Każdy z nas ma czasami więcej, a czasami mniej światła. Czasami tkwimy w mroku, a czasami

w światłości. Bardzo ważny jest decydujący moment, kiedy panny po
przebudzeniu mają stanąć przed panem młodym. Do niego należy decyzja,
czy wpuści je na wesele. Dziwna sytuacja. Pan młody, czyli Jezus mówi:
Zapewniam was, że was nie znam. Jak to możliwe, żeby nasz Stwórca
i Zbawiciel nas nie znał? Przecież to On, dając nam życie, zaprosił nas do
swego orszaku. Nie zna? A może nie poznaje, ponieważ otacza nas
ciemność. Może naszym zadaniem jest uczynić wszystko, aby dać się rozpoznać Jezusowi.
Pewnego dnia, gdy Bóg będzie otwierał nam bramy nieba, będzie to dla nas moment
decydujący. Czy powie wtedy do nas, że poznaje naszą twarz, twarz, którą stworzył? Łatwo jest
stracić oblicze Chrystusa i upodobnić się do demona. Trzeba się troszczyć o to światło, które
mamy, abyśmy dzięki niemu zostali rozpoznani i wpuszczeni na ucztę w królestwie niebieskim.
Panie, Ty chcesz przyjrzeć mi się z bliska, ujrzeć moją twarz, a ja tak często trwam w ciemności
grzechu. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wyrzekam się wszelkiej ciemności.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
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ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
„W świetle Jubileuszu osób wykluczonych
społecznie, kiedy we wszystkich katedrach
i sanktuariach na świecie zamykane były
Drzwi Miłosierdzia, zdałem sobie sprawę, że jako dalszy konkretny znak tego Nadzwyczajnego
Roku Świętego powinniśmy obchodzić w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich. Będzie to
najbardziej godne przygotowanie do przeżycia uroczystości naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata, który utożsamiał się z maluczkimi i ubogimi, a osądzi nas z uczynków
miłosierdzia (por. Mt 25,31-46). Będzie to dzień, który pomoże wspólnotom i każdemu
ochrzczonemu w refleksji nad tym, że ubóstwo znajduje się w samym centrum Ewangelii oraz
nad faktem, że dopóki Łazarz leży u drzwi naszego domu (por. Łk 16,19-21), nie może być
sprawiedliwości ani też pokoju społecznego. Ten dzień będzie również autentyczną formą
nowej ewangelizacji (por. Mt 11,5), przy pomocy której trzeba odnowić oblicze Kościoła
w jego odwiecznym dziele nawrócenia duszpasterskiego, aby być świadkiem miłosierdzia”
/Papież Franciszek, List na zakończenie Roku Miłosierdzia/
NIE MIŁUJMY SŁOWEM, ALE CZYNEM
«Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła
Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić.
[…] Jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi,
popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg
samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia
z naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie.
[…] Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć
i żyć istotą Ewangelii.
(Z ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO na I Światowy Dzień Ubogich)

W naszej parafii działa, pod kierunkiem o. Proboszcza, Parafialny Zespół
Caritas, którego zadaniem jest m.in. pomoc ubogim i potrzebującym - doraźna
i długoterminowa - w imieniu wspólnoty parafialnej. Możesz zaangażować się
w tę działalność, wspomóc ją modlitwą, pracą lub ofiarą materialną. Terminy
spotkań podawane są na bieżąco w ogłoszeniach.
PIERWSZE POSIEDZENIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
Pierwsze spotkanie PRD odbyło się 18 września br. Poprzedziła je Msza Święta, w czasie
której członkowie Rady zostali zaprzysiężeni przez o. Proboszcza i otrzymali z jego rąk
nominacje. Złożyli także stosowne przyrzeczenie.
W czasie popołudniowego zebrania drogą
głosowania wybrany został wiceprzewodniczący p. Henryk Cierpioł i sekretarz Rady - p. Krystian
Węgrzynek.
O. Proboszcz zachęcił wszystkich członków Rady
do zaangażowania się w życie parafii, szczególnie do aktywnego udziału w liturgii.
Rozstrzygnięto również konkurs na nazwę gazetki parafialnej. W wyniku przeprowadzonego
głosowania wybrano tytuł „Echo św. Antoniego”.
Następne zebrania odbywać się będą po uprzednim ogłoszeniu przez o. Proboszcza.
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
31 PAŹDZIERNIKA „NOC ŚWIĘTYCH”

31.10 br. w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych w naszej parafii tzw. „Noc Świętych”.
W programie m.in.: film o męczennikach hiszpańskich (z przerwą na poczęstunek), litania o radę
Świętych, procesja z obrazami i figurami do krzyża misyjnego ze śpiewem litanii do Wszystkich
Świętych, uczczenie relikwii i odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego pod figurą Maryi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Myśliwy mówi do kolegi:
- Podobno sprzedałeś swego psa myśliwskiego, którego tak bardzo lubiłeś?
- Tak. Ostatnio był nie do wytrzymania. Ilekroć opowiadałem historie z moich
polowań, kręcił przecząco głową.

