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ul. Panewnicka 463; 40-774 Katowice-Stare Panewniki; tel. 32-252-73-58
www.starepanewnikiofm.pl; stare.panewniki@archidiecezja.katowice.pl

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Mężczyźni i młodzieńcy
pielgrzymują do MB Piekarskiej. Ogarniamy i wspieramy ich modlitwą. Zapraszamy na
nabożeństwo majowe o godz. 16.30.
2. Za tydzień obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Trwa nowenna przed tą
uroczystością.
3. W niedzielę o godz. 10.00 w naszej parafii będziemy przeżywać I rocznicę Komunii św.
4. W niedzielę rozpoczynamy też nowennę ku czci św. Antoniego Padewskiego przed uroczystością
odpustową, która przypada w naszej parafii w niedzielę, 18 czerwca.
5. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do skorzystania
ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Okazja do
spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
6. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne, a także Msza św. w tej intencji.
7. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii. Przypominamy o możliwości przyjmowania komunii św.
zanoszonej przez szafarzy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30.
8. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od godz. 16.30. O godz. 17.00. Msza św. Ipiątkowa z udziałem dzieci. Młodzież naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od godz. 18.00
i na Mszę św. I-piątkową o godz. 18.30. Po tej Mszy św. odbędzie się modlitewny wieczór
uwielbienia.
9. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy, w int. wspólnoty Żywego Różańca oraz w int. rodzin, które gościły w swoich
domach Matkę Bożą w znaku figury fatimskiej w miesiącu maju, nabożeństwo w ramach praktyk
pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie wspólnoty Żywego Różańca. Zapraszamy chętnych do
włączenia się w modlitwę różańcową w tej wspólnocie. O 17.30 nabożeństwo czerwcowe, Msza
św. w porządku niedzielnym. Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o godz. 21.00.
10. Trwa peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach naszej parafii. W zakrystii
można jeszcze się zapisywać, podając termin przyjęcia Matki Bożej w znaku fatimskim do
swojego domu na całą dobę.
11. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa majowe w poniedziałek, wtorek i środę o 17.30; w czwartek
rozpoczynamy miesiąc czerwiec i nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
12. Trwa zgłaszanie kandydatów na członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru parafian.
Przypominamy, że nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej. Zaklejone koperty
prosimy wrzucać do skrzynki pod chórem. 11 czerwca zostanie ogłoszona lista wyborcza.
Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca.
13. Spotkanie Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej w niedzielę o 14.30.
14. Rodziców dzieci (pięcio- i sześcioletnich), które w przyszłym roku w maju chcą przystąpić do
wczesnej Komunii św. prosimy o zgłaszanie się u o. Proboszcza. Początek katechez we wrześniu.
15. Do 15 czerwca można zapisywać się na pielgrzymkę do pustelni św. Br. Alberta i Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w dn. 1 i 2 lipca. Zaliczka 50 zł przy furcie.
16. Dla dzieci, które brały udział w Mszach św. niedzielnych i skompletowały obrazki organizowany
jest 10 czerwca wyjazd z okazji Dnia Dziecka. Podpisane książeczki będziemy zbierali od dziś
do piątku włącznie. W niedzielę, 4 czerwca podczas Mszy św. o 10.00 odczytana zostanie lista
dzieci nagrodzonych wyjazdem.

17. Uroczystość Bożego Ciała przypada w tym roku 15 czerwca. Procesja eucharystyczna przejdzie
ulicą Panewnicką, Kuźnicką, Śmiłowicką (I ołtarz przy krzyżu - rodzina Sinka, II ołtarz – rodzina
Strecker, III ołtarz – rodzina Stolarczyk, IV ołtarz – rodzina Kosiecki). Rozpoczynamy w kościele
Mszą św. o 8.30, zakończenie również w kościele. Bezpośrednio po procesji odbędzie się Msza
św., natomiast nie będzie Mszy o 10.00. Spotkanie organizacyjne wszystkich odpowiedzialnych
za ołtarze odbędzie się w środę, 31 maja po Mszy św. o 18.00. Prosimy o pomoc przy budowie
ołtarzy i ofiarę na kwiaty.
18. 2 i 3 czerwca pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę.
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 modlitwy na czerwiec 2017
Ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres
handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.
Intencja własna: Aby w naszych domach ożywiło się rodzinne świętowanie Dnia Pańskiego,
m.in. przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. całą rodziną.
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Niedziela – Wniebowstąpienie Pańskie – 28.05
Za ++ rodziców, z rodzin WARZYŃSKICH i KOWALCZYK.
W int. Ewy i Sebastiana z ok. 1. rocz. śl. oraz ich dzieci z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
Za ++ Edwarda SKUPNIK w 20. rocz. śm., Jerzego ŚLĘZAK, rodziców, z rodzin
SZUMLAS i SKUPNIK.
CHRZTY I ROCZKI.
W int. Agnieszki i Michała BIL z ok. 6. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
Poniedziałek – wspom. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. – 29.05
Za ++ Krzysztofa PORAJ, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Anielę i Ludwika POŚPIECH we wspomn. ur.
Za ++ męża Zygmunta LANGOSZ, brata Jana OPAŁA, oraz rodziców Rozalię
i Andrzeja OPAŁA.
Wtorek – wspom. św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz. – 30.05
Za ++ Antoniego JANIK, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. Grażyny z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla
całej rodziny.
Środa – święto Nawiedzenia NMP – 31.05
Za ++ Jadwigę, Augustyna, Jana SINKA, rodziców z obu stron i dusze czyśćcu
cierpiące.
W int. Tymoteusza z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
dla całej rodziny.
Czwartek – wspom. św. Justyna, męcz. – 1.06
W int. Pawła z prośbą o nawrócenie.
W int. naszej wspólnoty zakonnej, krewnych i dobrodziejów oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Za ++ Zbigniewa ŁEMPICKIEGO w rocz. śm., z rodzin ŁEMPICKICH,

PIERZCHAŁÓW oraz krewnych.
Piątek – 2.06
7.00 W int. syna z prośbą o łaskę wiary.
17.00 Za ++ Marcina KAPICZAK, z rodziny teściów, z rodzin WÓJCIK i KURZYDŁO.
18.30 W int. Ilony CHMIELARZ z ok. ur. z pr. o Boże błog., opiekę Maryi i św. Antoniego.
Sobota – wspom. św. męcz. Karola Lwangi i Tow. – 3.06
7.00
8.00 W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, o nawrócenie grzeszników oraz
w int. członków Żywego Różańca.
8.00 W int. rodzin, które gościły w swoich domach Matkę Bożą w znaku figury fatimskiej
w miesiącu maju .
14.00 W int. Romana KOSIECKIEGO z ok. 50. rocz. ur. i córki Dominiki z ok. 18. rocz. ur.
z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i dary Ducha Św.
18.00 W int. Bogu wiadomej.
Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 4.06
7.00 Za ++ Barbarę i Eugeniusza JANYSZEK oraz rodziców z obu stron.
8.30 Za ++ Henrykę DMOCHOWSKĄ w 16. rocz. śm., rodziców i krewnych.
10.00 Rocznica I Komunii św.
10.00 Za ++ Czesława i Franciszka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.30 W pewnej intencji.
11.30 W int. Weroniki LAUER w 1. rocz. ur. i chrztu św. oraz jej rodziców z prośbą o Boże
błog.
17.00 Za ++ Janinę i Leona GAŁAN, krewnych z obu stron, siostrę Jadwigę i brata
Ryszarda.
Poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – 5.06
7.00 W int. syna z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała.
18.00 Za ++ męża Dariusza Trojana w 3. rocz. śm.
18.00 Za ++ Ryszarda GERBER – int. od pracowników Oddziału Kardiochirurgii Polsko –
Amerykańskich Klinik Serca.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska
za + Pawła Pająka (od 4.05 – do 2.06.2017)
oraz Msza św. do Dworu Niebieskiego
w int. Gertrudy Kubicz (od 1 – 30.06.2017)

Myśl św. Brata Alberta
„Doskonałość cnoty jest sam Bóg.
Chcieć doskonałości Ewangelii jest chcieć Chrystusa Pana,
czyli kochać Go z całego serca, duszy, i z całej myśli.”

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 28,16-20)
Uniwersalność zbawienia
Słowa kończące Ewangelię według św. Mateusza wskazują na
uniwersalność Jego orędzia. Ten, którego wyczekiwał lud Izraela, a którego
nie rozpoznał w dniu swego nawiedzenia (por. Łk 19, 44), został posłany ze
swoją nauką nie tylko do synów Izraela. On przyszedł, aby pojednać całą
ludzkość z Bogiem, i pragnie dotrzeć ze swoim orędziem do każdego
człowieka. Apostołowie zostają posłani z misją do całego świata, mają pozyskiwać uczniów, tj.

czynić chrześcijanami ludzi we wszystkich narodach. Bóg pragnie z każdym człowiekiem
wejść w zbawczą komunię, aby pojednanie, które dokonało się na krzyżu, przybrało zasięg
uniwersalny.
Jezu, wzbudź w naszych sercach troskę o misjonarzy i tych wszystkich, którzy na różne sposoby
głoszą Twoją naukę.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
BŁOGOSŁAWIONY HONORAT KOŹMIŃSKI 1829 – 1916
(1)
Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie
inteligenckiej, jako drugi syn Stefana i Aleksandry z Kahlów. Miał także dwie młodsze siostry.
Był bardzo zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku studiował na wydziale budownictwa
warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych,
a w czasie studiów zupełnie stracił wiarę.
23 kwietnia 1846 r. został aresztowany przez policję carską pod zarzutem udziału w spisku
i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wówczas ciężko zachorował; powracając do
zdrowia, przemyślał dokładnie swoje życie i nawrócił się. Uwolniony z więzienia po blisko
roku, podjął dalsze studia, a jednocześnie prowadził bardzo surowy tryb życia.
www.brewiarz.katolik.pl

c.d. w nast. numerze

Bóg mnie kocha jak ojciec dziecko, które ani pojmuje tej miłości, ani na nią zasłużyć nie może
ROK BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO
W roku 2016 miała również miejsce 100. rocznica śmierci
błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który całym
swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował,
i działania, jakie podejmował, służyć miały drugiemu człowiekowi,
a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu –
jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu.
Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza w trudnych latach niewoli
narodowej i niezbędnemu dla podtrzymania, za wszelką cenę,
polskiej wspólnoty narodowej, zarówno w sferze duchowej, jak
i materialnej. Podkreślając wybitne zasługi błogosławionego
Honorata Koźmińskiego w działalności niepodległościowej oraz na
polu pracy społecznej i artystycznej, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku dla
dziedzictwa narodowego ustanawia rok 2017 także Rokiem
błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
___________________________________________________________________________
Darowizny na budowę nowego kościoła i klasztoru można przekazać w następujący sposób:
1. Na furcie klasztornej w kopercie (z dopiskiem „na budowę
kościoła”)
2. Podczas wszystkich Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca
kolekta będzie także przeznaczona na cele związane z budową.
3. Bezpośrednio na specjalne konto związane z budową kościoła:
PARAFIA św. Antoniego z Padwy
ul. Panewnicka 463
40-774 Katowice
Rachunek: 07 1240 1330 1111 0010 7354 8321 Bank Pekao S.A.
Z dopiskiem: „na budowę kościoła”
Inne wpłaty Rachunek: 53 1240 1330 1111 0010 1795 9897
Bank Pekao S.A.

