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

1. Obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej. Zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 16.30.
2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na budowę nowego kościoła
i klasztoru.
3. We wtorek przeżywać będziemy święto patronalne naszej parafii – odpust ku czci św.
Antoniego z Padwy, a także Dzień Fatimski. O godz. 7.00 Msza św. i Godzinki ku czci
św. Antoniego. O godz. 17.30 – pokutny różaniec fatimski, o godz. 18.00 – Msza św.
w int. zbiorowej (intencje można zgłaszać przy furcie) i nabożeństwo z procesją maryjną na
placu kościelnym zakończone Apelem Jasnogórskim i uczczeniem relikwii św. Antoniego.
Prosimy o przyniesienie świec.
4. Uroczystość odpustową św. Antoniego Padewskiego, patrona naszej parafii świętować
będziemy w niedzielę, 18 czerwca. Po każdej Mszy św. poświęcenie chleba i lilii ku czci
św. Antoniego. Suma odpustowa o godz. 11.30 i procesja eucharystyczna na placu
kościelnym. Dzieci przynoszą na procesję pojedyncze kwiaty lilii, które zostaną
poświęcone. Prosimy dzieci w strojach komunijnych (również rocznicowe), poczty
sztandarowe, mężczyzn do niesienia baldachimu i wszystkich parafian do włączenia się
w tę uroczystość. Specjalne błogosławieństwo dzieci ku czci św. Antoniego odbędzie się
po Mszy św. o godz. 10.00. Nieszpory odpustowe o godz. 16.30. Po nieszporach
zapraszamy dzieci na gry i zabawy oraz malowanie twarzy. Słowo Boże wygłosi tego dnia
o. dr Przemysław Woźniak z Katowic - Panewnik.
5. W dniu odpustu będą sprzedawane ciasta. W Roku św. Brata Alberta zachęcamy Parafian
do spełnienia uczynku miłosierdzia i przyniesienia domowego wypieku do domu
parafialnego w sobotę od 14.00 do 17.00. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na
cele charytatywne, a także na budowę nowego kościoła i klasztoru.
6. W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – składamy
publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu
w procesji eucharystycznej, która przejdzie ulicą Panewnicką, Kuźnicką, Śmiłowicką
(I ołtarz przy krzyżu - rodzina Sinka, II ołtarz – rodzina Strecker, III ołtarz – rodzina
Stolarczyk i Hadwiczak, 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. Prosimy o udekorowanie trasy procesji, a także
o pomoc przy budowie ołtarzy i ofiarę na kwiaty. Zachęcamy do uczestnictwa w procesji
Bożego Ciała oraz w oktawie wszystkie grupy parafialne, dzieci do sypania kwiatków,
dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe w strojach komunijnych, ministrantów, poczty
sztandarowe, mężczyzn do niesienia baldachimu, wszystkich parafian i sympatyków.
7. Zapraszamy na nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa od poniedziałku do środy
o godz. 17.30. W czwartek i w piątek o godz. 16.30, a w pozostałe dni oktawy o godz.
17.30 zapraszamy na nabożeństwo połączone z procesją eucharystyczną na placu
kościelnym oraz wieczorną Mszę św.
8. 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 w int. naszej Ojczyzny (16. dzień miesiąca).

9. 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.
10. Lista kandydatów na członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru parafian
znajduje się w gablotce i na stronie internetowej. W przyszłą niedzielę odbędzie się głosowanie
w salce przy furcie od 6.30 do 18.30. Na karcie wyborczej osoba upoważniona do głosowania
będzie mogła zaznaczyć dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”. Prosimy Parafian
o poważne potraktowanie wyborów w duchu odpowiedzialności za Parafię jako żywą cząstkę
Chrystusowego Kościoła.
11. Ogłaszamy konkurs na tytuł naszej gazetki parafialnej. Szczegóły podane są w gazetce.
Zapraszamy na nową stronę internetową naszej parafii.
12. Spotkanie uczestników pielgrzymki do Fatimy odbędzie się w sobotę o godz. 19.00.
13. Na prośbę mieszkańców osiedla „Zielona Aleja” w piątek, 16 czerwca o godz. 19.00 w domu
parafialnym odbędzie się spotkanie z przedstawicielami inwestora budowy nowego kościoła
i klasztoru w Starych Panewnikach, którym jest Kuria Prowincjalna Franciszkanów.
Zainteresowanych budową serdecznie zapraszamy.
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.

Niedziela – Uroczystość Najświętszej Trójcy – 11.06
7.00 Za ++ rodziców Julię i Wincentego PASZEK.
8.30 Za + Elżbietę ŚREDNIAWĘ – int. od Urszuli i Jacka ROKUS.
10.00 W int. Beaty i Krzysztofa z ok. kolejnej rocz. śl. oraz ich dzieci z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa.
11.30 W intencji Parafian.
17.00 Za ++ Janinę i Franciszka BASISTA oraz z rodzin BASISTA i BRUDZISZ.
Poniedziałek – wspom. bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, prezb. i Tow. – 12.06
7.00 Za + Leona WAŁKIEWICZA i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 W int. Chóru Parafialnego „Pokój i dobro”.
Wtorek – święto św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK – Dzień fatimski – 13.06
7.00 Za + Jerzego SUCHAJA i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 W intencji Parafian.
18.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Antoniego w int. zbiorowej.
Środa – wspom. bł. Michała Kozala, bpa i męcz – 14.06
7.00 Za + Sebastiana CZYŻ – int. od Firmy „Barmex”.
18.00 Za ++ Antoniego ROGER, rodziców z obu stron.
Czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 15.06
7.00 Za ++ Emilię, męża Jerzego i z rodziny.
8.30 W intencji Parafian.
11.30 Za ++ Józefę i Czesława KUCHARSKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
14.00 Śl. rzym.: W int. Darii BROWSKIEJ i Kamila BOHUN.
17.00 Za + Gabrielę WYPIÓR w 3. rocz. śm.
Piątek – 16.06
7.00 Za + Agnieszkę NAWROTEK – NOWAK.
17.00 W intencji naszej Ojczyzny.

Sobota – wspom. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak. – 17.06
7.00
12.00 Śl. rzym.: W int. Sylwii i Marcina DYNAK.
18.00 Za ++ córkę Katarzynę KOŁODZIEJCZYK, rodziców z obu stron, brata Mariana
i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ rodziców Antoniego JÓZEFIOKA w 23. rocz. śm., Teresę JÓZEFIOK
w 4. rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
XI Niedziela Zwykła – ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. ANTONIEGO – 18.06
7.00 W int. syna Bronisława ŁUKASIKA z ok. 60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Aniołów i Świętych.

8.30
10.00
11.30
11.30
17.00

Za ++ Emilię PINDEL oraz rodziców PINDEL i CIWIS.
Za ++ Antoniego i Cecylię TYMEK, dusze w czyśćcu cierpiące.
SUMA ODPUSTOWA: W intencji Parafian.
W int. dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.
W int. Doroty i Jerzego PALENTA z ok. 55. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska
za + Grzegorza Szura (od 3.06 – do 2.07.2017)
oraz Msza św. do Dworu Niebieskiego w int. Gertrudy Kubicz (od 1 – 30.06.2017)
Myśl św. Brata Alberta
„Pan Jezus wszystko na lepsze potrafi obrócić.
Zdać wszystko na Pana Jezusa.
Nic się nie zdarza bez woli Boskiej.”

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 3,16-18)
Zbawcza miłość Boga
Nigdy nie zrozumiemy ogromu i szaleństwa miłości Boga. Tak przecież nie wypada, to nie
przystoi. Bóg człowiekiem?! Choć w dobie humanizmu jesteśmy głęboko przeświadczeni
o godności ludzkiej, to jednak zdajemy sobie sprawę, że Bóg, który staje się człowiekiem, to za
dużo, to poniżenie. Choć przyzwyczailiśmy się do tej prawdy, to jednak wciąż wywołuje ona
w nas sprzeciw, niezrozumienie czy zadziwienie, jeśli tylko odważymy się
nad nią zastanowić. Pięknie ujął to Zbigniew Herbert w Rozmyślaniach Pana
Cogito o odkupieniu: nie wolno schodzić / nisko / bratać się krwią / nie
powinien przysyłać syna / lepiej było królować / w barokowym pałacu
z marmurowych chmur / na tronie przerażenia / z berłem śmierci.
Wszechmogący Boże, Ty umiłowałeś nas miłością, której nigdy nie zrozumiemy. Spraw,
prosimy, abyśmy otworzyli się na nią, pozwolili się jej przenikać i w Jezusie dotykali Twojej
obecności wśród nas.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
ROK BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO
BŁOGOSŁAWIONY HONORAT KOŹMIŃSKI 1829 – 1916
(3)
W 1861 roku, po kasacie zakonów przez władze carskie, o. Honorat został
przewieziony do Zakroczymia pod Warszawą. Pomimo trudnych warunków
tworzył tam dalej grupy tercjarek. Około 1889 r. zwrócił się do Stolicy Świętej
o zatwierdzenie zgromadzeń bezhabitowych. W tym samym roku uzyskał
aprobatę. Dzięki temu powstało 26 stowarzyszeń tercjarskich, z których na przestrzeni lat
uformowały się liczne zgromadzenia zakonne. Ojciec Honorat stał się odnowicielem życia

zakonnego i twórcą jego nowej formy zbliżonej do dzisiejszych instytutów świeckich. Poprzez
swoje duchowe córki i synów starał się docierać do wszystkich środowisk i odrodzić
w społeczeństwie ducha gorliwości pierwszych chrześcijan. Kierował tymi wspólnotami przez
konfesjonał i korespondencję, ponieważ rząd carski nie pozwoliłby na formowanie się nowych
zakonów, zaś w roku 1864 skasował zakon kapucynów, pozostawiając tylko klasztor
w Zakroczymiu. Do dziś istnieją trzy zgromadzenia honorackie habitowe: felicjanki - powołane
we współpracy z bł. Marią Angelą Zofią Truszkowską, serafitki i kapucynki oraz czternaście
bezhabitowych, utajonych przed carskim zaborcą. Zgromadzenia o. Honorata podejmowały
prace charytatywne i apostolskie, m.in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej,
w fabrykach, wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla ludzi starych i upośledzonych.
Powstały w 1893 r. na terenie Królestwa ruch mariawitów zaszkodził opinii o. Honorata. Gdy
w 1908 r. biskupi zreorganizowali jego zgromadzenia, a ich postanowienie zatwierdził
Watykan, zalecając o. Honoratowi powstrzymanie się od dalszego kierowania nimi, przyjął to
z pokorą i posłuszeństwem.
www.brewiarz.katolik.pl

c.d. w nast. numerze

Ustają w duszy oddanej Bogu, która się stała dzieckiem, wszystkie rozumowania
i roztrząsania (...) wszystko przyjmuje z prostotą i wiarą (...), a jeśli ma w czym swoje zdanie,
to zawsze gotowa go odstąpić i ustąpić każdemu.
ZAPRASZAMY JAKO RODZINA PARAFIALNA
We wtorek, 13 czerwca nasza parafia przeżywać będzie swoje święto
patronalne - odpust ku czci św. Antoniego z Padwy.
Serdecznie zapraszam
do udziału w uroczystości odpustowej
w niedzielę, 18 czerwca.
Suma odpustowa o godz. 11.30 z procesją eucharystyczną;
nieszpory odpustowe o godz. 16.30.
Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i dobro”
o. Serafin Sputek OFM
proboszcz

KONKURS
na tytuł naszej gazetki parafialnej
Nasza gazetka parafialna ukazuje się bez tytułu. Chcielibyśmy nadać jej nazwę, która
nawiązywałaby do realiów naszego życia, kościoła, parafii lub do imienia naszego Patrona…
Propozycje tytułu dla naszej gazetki prosimy składać do skrzynki pod chórem, przesłać pocztą
internetową lub tradycyjną na niżej zamieszczony adres parafii. Prosimy o podanie imienia
i nazwiska, a także informacji o wieku (w przypadku dzieci czy młodzieży), gdyż najciekawsze
propozycje zostaną nagrodzone.
Konkurs będzie trwał do końca wakacji, a rozstrzygnięcia dokona Parafialna Rada
Duszpasterska, która już wkrótce zostanie utworzona.
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