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1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30. O godz. 17.00 Msza św. w intencji

naszej Ojczyzny.
2. Dziś III niedziela miesiąca. Kolekta przeznaczona jest na budowę nowego kościoła

i klasztoru. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.
3. Dziś też wspominamy NMP z Góry Karmel. Podczas Mszy św. o godz. 11.30 w naszym

kościele obrzęd przyjęcia Szkaplerza św.
4. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego.

O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy. O godz.
18.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
5. Do 13 października będzie trwała 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.
6. Trwa konkurs na tytuł naszej gazetki parafialnej. Szczegóły na stronie internetowej.
7. Nauki przedślubne połączone z dniem skupienia odbędą się od 26 do 29 lipca, od środy

do piątku o 19.00, w sobotę - połączone z dniem skupienia o 10.00. Zapisy przy furcie.
8. Organizujemy autokarową pielgrzymkę kobiet do Piekar Śl. dnia 20 sierpnia. Koszt

przejazdu 15 zł. Zapisy przy furcie.
9. W czasie wakacji, urlopów nie zapominajmy o Panu Bogu, o naszej obecności na Mszach

św. niedzielnych. Zachęcamy także do nawiedzania w tym czasie miejsc świętych.
10. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Ligocie

informuje, że są wolne miejsca w klasach medialnej i medyczno-politechnicznej na rok
szkolny 2017/18. Nabór trwa.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.

W minionym tygodniu, przeżywszy lat 74, zmarł nasz parafianin Jan Trocha z ul. Owsianej.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
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.

7.00
8.30
11.30
17.00

XV Niedziela Zwykła – 16.07
Za ++ Czesławę i Władysława PARZYCH i rodziców z obu stron.
Za + męża Ryszarda BECZAŁĘ, rodziców z obu stron i braci.
W int. Dominika MŁOCEK z ok. 15. rocz. ur. z prośbą o Boże bł., opiekę Maryi,
Aniołów i Świętych.
W int. Ojczyzny.
Poniedziałek – 17.07

7.00
18.00 Za + Stanisława ANDRYS w 1. rocz. śm.
Wtorek – wspom. św. Szymona z Lipnicy, prezb. – 18.07
7.00
18.00 W int. Katarzyny i Jana KRAWCZYK z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże bł., opiekę Maryi i Świętych z ok. 16. rocz. śl. oraz o Boże bł. dla dzieci.
Środa – 19.07
7.00
18.00 Za + Henryka WOŁKA.
Czwartek – 20.07
7.00
18.00
Piątek – wspom. św. Wawrzyńca z Brindisi, prezb. i dK – 21.07
7.00
18.00 W int. Haliny i Józefa STAWIARSKICH z ok. 40. rocz. śl. i ur. Józefa z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę Maryi i zdrowie.
Sobota – święto św. Marii Magdaleny – 22.07
7.00
18.00 W int. Jerzego z ok. 70. rocz. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże bł., opiekę Maryi i zdrowie oraz o radość wieczną dla zmarłej żony Marii.
XVI Niedziela Zwykła – 23.07
7.00
8.30 Za + Jana KLATKA - int. od Sylwii i Andrzeja Jędrzejewskich z rodziną z Wadowic.
11.30 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspom. Wiernych w int. Gabrieli LISON z ok.
60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski /Te Deum/
17.00 Za ++ Annę, rodziców Annę, Pawła i rodzeństwo ŚWIDER.
Msze św. gregoriańskie wznawiamy od września.
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także tzw. intencje
bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy św.

Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych. Msza św. zbiorowa to
jedna Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą
i zgodą. Msze święte zbiorowe w naszym kościele odprawiane są w Dni Fatimskie
(każdy 13. dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00)
Myśl bł. Honorata Koźmińskiego

„Zbawiciel sam dla naszej miłości stał się dzieckiem,
abyśmy i my, z miłości ku Niemu, dziećmi się stali.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 13,1- 23)
Słowo zasiane w sercu
Bardzo ciekawe, że Jezus wypowiada te słowa w czasie teraźniejszym. Oto
siewca wyszedł siać. Nie kiedyś w przeszłości, nie kiedyś w przyszłości, ale
tu i teraz. Siewca sieje Słowo Boże. Sieje swoją łaskę pomiędzy nami. Czy
zauważasz, jak Bóg przechodzi koło ciebie, wsiewa teraz w twoje serce
swoją miłość, swoje słowo, swoje błogosławieństwo, swoje miłosierdzie, swoją obecność. Tu
i teraz siewca sieje na tym polu, którym jest twoje życie.
Jezu, pomóż mi, być otwartym na Twoje słowo, naucz mnie nim żyć i uczyń mnie wiernym
świadkiem Twojej miłości, abym wydał plon stokrotny.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi!
Orędowniczko Szkaplerza św., Matko Boga!
Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalne ręce
i z głębi serca wołam do Ciebie:
Królowo Szkaplerza św., ratuj mnie,
bo w Tobie cała moja nadzieja.[…]
Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci.
Na Twoją chwałę w Szkaplerzu św. żyć i umierać pragnę. Amen.

WAKACJE
PAMIĘTAJ
O PANU BOGU!

Pielgrzymka parafialna w Roku 100. rocz. Objawień Matki Bożej w Fatimie
i Roku św. br. Alberta do Zakopanego i Krakowa

Święci najbliższych dni
Św. Brygida Szwedzka 1303 – 1373
Papież Jan Paweł II ogłosił 1 października 1999 r. św. Brygidę, wraz
ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Edytą Stein, współpatronką Europy.
„Jej przykład może być dla współczesnych kobiet skuteczną zachętą
do uczestniczenia w budowie społeczeństwa, które będzie w pełni
szanowało ich godność; społeczeństwa, które potrafi uznać mężczyznę
i kobietę za równoprawnych uczestników uniwersalnego planu
Bożego w stosunku do ludzkości. Wystarczy przyjrzeć się biografii tej
kobiety, która umiała połączyć w sobie najwznioślejszą kontemplację
i niezwykle śmiałą inicjatywę apostolską, by zdać sobie sprawę, że
również dzisiejszym kobietom Brygida może udzielić przydatnych
wskazówek odnośnie do tego, jak należycie stawiać czoło problemom
związanym
z rodziną,
wspólnotą
chrześcijańską,
samym
społeczeństwem” - mówił papież w Castel Gandolfo, 21 września
2002 r.
(Wspomnienie 23 lipca)
www.kosciol.wiara.pl

Dziś III niedziela miesiąca
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.

UŚMIECHNIJ SIĘ






Kim z zawodu był św. Józef ? (Był kolejarzem, bo jest napisane: „I z kolei wrócił do
Maryi”)
Jak umarł Zachariasz ? (Wpadł pod pociąg, bo jest napisane : „I przyszła kolej na
Zachariasza”)
Kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z raju? (Jesienią, bo wtedy są dojrzałe owoce)
A co myśleli, zobaczywszy przy bramie archanioła z mieczem ? (Jak sobie pójdzie, to
wrócimy)

