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1. Dziś uroczyste zaprzysiężenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, która będzie miała swoje
pierwsze spotkanie o godz. 15.00 w klasztorze. Wybranym osobom gratulujemy i życzymy
Bożego błogosławieństwa w służbie dla naszej parafialnej wspólnoty.
Zapraszamy na niedzielne nieszpory o godz. 16.30.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Dziękujemy
Państwu Bednarz za wykonanie makiety naszego nowego kościoła i klasztoru.
2. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie
o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.
3. Również dziś w katedrze katowickiej – Dzień Wspólnoty Ruchu Dzieci Maryi.
4. W tym tygodniu obchodzimy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
5. W poniedziałek przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży.
6. Spotkania:
 Zelatorzy Żywego Różańca we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00.
 Rodziny należące do Domowego Kościoła w środę o godz. 17.00. Zapraszamy chętne
rodziny do włączenia się w tę wspólnotę.
 Młodzież już od 7 kl. SP w czwartek, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00.
 Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św.
26 września o godz. 19.00.
7. Nauki dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16.30.
8. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w sobotę o godz. 17.30.
9. Przy furcie klasztornej można zamawiać intencje mszalne na r. 2018.
10. Parafialna pielgrzymka do Gietrzwałdu i innych sanktuariów na Warmię i Mazury została
skrócona. Odbędzie się ona 5 i 6 paźdz. Przepraszamy za tę zmianę. Jest jeszcze kilka
miejsc wolnych. Koszt też uległ zmianie. Resztę wpłaty można dokonać do końca września.
11. 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.
12. Konferencja Episkopatu Polski poparła zbieranie podpisów pod projektem obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję", której celem jest wykreślenie z polskiego
prawa aborcji eugenicznej. Od liczby podpisów zależy to, czy uda się pokazać powszechny
sprzeciw wobec zabijania dzieci ze względu na podejrzenie choroby. Podpisy można
składać na stoliku pod chórem.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Są też
kalendarze misyjne w cenie 4 zł.
14. W tym tygodniu będzie odbywała się sesja Narodowego Kongresu Trzeźwości 2017 "Odpowiedzialność
Rodziny, państwa i samorządu" na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Otoczmy naszymi modlitwami delegatów z całej Polski podejmujących odpowiedzialność za trzeźwość
Narodu i wolność współczesnego człowieka. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w Pikniku
Trzeźwościowym "Świadek Wolności" w ramach kampanii "Nie piję bo kocham" który odbędzie się
w sobotę 23 września na Placu Piłsudskiego. Jego głównym celem jest uświadomienie problemów
wynikających z nadużywania alkoholu oraz tak ważne w dzisiejszym świecie promowanie trzeźwości.
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.

XXIV Niedziela Zwykła – 17.09
7.00 W int. Czesława PASZEK z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
opiekę Maryi i Świętych.
8.30 Za ++ Anielę ROTKEGEL, męża Franciszka, rodziców i pokrewieństwo z obu stron.
10.00 W int. Ilony CHMIELARZ z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Anioła Stróża.
11.30 W int. Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i ich rodzin.
11.30 Za + Wiesława MOKRZYCKIEGO w 2. rocz. śm.
17.00 Za ++ Zytę i Andrzeja GAŁUSZKA oraz Franciszka IGNASIAK.
17.00 W int. Tadeusza STOLARCZYKA z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i opiekę Maryi.
Poniedziałek – święto św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski i młodzieży – 18.09
7.00 Z prośbą o światło Ducha Świętego i rozwiązanie trudnej sprawy.
18.00 Za ++ Elżbietę i Edwarda CEBULSKICH, z rodzin PODKOWIK, Cebulskich i dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Jerzego KAGAŃCA w 30. dn. po śm.
Wtorek – wsp. św. Józefa z Kupertynu, prezb. – 19.09
7.00 Przez wstaw. św. Barbary i św. Antoniego w int. Zbigniewa z prośbą o Boże błog.,
zdrowie i potrzebne łaski.
18.00 W int. Heleny i Andrzeja STRECKER z ok. 30. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych dla całej rodziny.
Środa – wsp. św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow. – 20.09
7.00 W int. rodziny z prośbą o Boże błog. oraz ++ krewnych i znajomych.
18.00 Za + Ludwikę KOLANKIEWICZ – int. od sąsiadów z ul. Panewnickiej 329B
18.00 Za ++ Irenę i Józefa WIŚNICKICH, z rodziny, Ewelinę, Józefa, Stanisława, Zofię,
Zygmunta PIOTROWSKICH, dziadków Izabelę, Eugeniusza PIOTROWSKICH oraz
z rodziny WIŚNICKICH.
Czwartek – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – 21.09
7.00 Za + Marię OLEŚ.
18.00 Za ++ rodziców Cecylię i Pawła WYBRANCÓW.
Piątek – 22.09
7.00
17.00
Sobota – wspom. św. Pio z Pietrelciny, prezb. – 23.09
7.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w int. rodzin KRZYMYK i PIEROŃCZYK
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego.
18.00 Za + Krystynę JĘDRYSEK w 2. rocz. śm..
XXV Niedziela Zwykła – 24.09
7.00 Za + żonę Helenę.
8.30 W int. Reginy i Antoniego KOSIECKICH z ok. 40. rocz. śl. z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Maryi.
10.00 W int. Kamila CHOLEWY z ok. 6. rocz. ur. i Natalii OPOREK z ok. 7. rocz. ur.
z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Anioła Stróża.
10.00 W int. Michała MILNERA z ok. 12. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog., opiekę Maryi i Anioła Stróża.

11.30 CHRZTY I ROCZKI
17.00 W int. Agnieszki i Michała oraz ich dzieci.
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie
za + Janinę FRYZLEWICZ – SŁOWIAK (od 2.09. do 1.10.2017)
za + Annę SZCZYRBA (od 2.09. do 1.10.2017)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także tzw.
intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy.
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 św. o. Pio
„Życie nie jest niczym innym, jak tylko wiecznym zmaganiem się z sobą samym i nie zakwita
inaczej, jak tylko za cenę cierpienia. Dotrzymuj zawsze towarzystwa Panu Jezusowi
w Ogrodzie Oliwnym, a On będzie umiał wzmocnić cię w godzinach udręk, które nadejdą.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 18,21-35)
Instrukcja obsługi
Pan Jezus podaje dzisiaj w Ewangelii bardzo szczegółową instrukcję tego, jak postępować
z osobami, które grzeszą, które postępują w sposób niewłaściwy. Najpierw należy upomnieć
taką osobę w cztery oczy, jeśli się nie nawróci, to wraz ze świadkiem, jeśli wtedy też nie
zareaguje, to trzeba donieść o tym Kościołowi. Jest to bardzo czytelna instrukcja, którą czasem
pomijamy w poszukiwaniu plotki i osobistej satysfakcji: jestem lepszy od ciebie i wszystkim
o tym powiem. Szczególnie interesujące jest jednak to sformułowanie: a jeśli nawet Kościoła
nie usłucha ten grzesznik, to niech ci będzie jak poganin, chciałoby się pomyśleć: niech ci
będzie obmierzły, ale to nieprawda, bo Jezus pogan i grzeszników traktował z największą
troską. Nie z pogardą, nie z odrazą, nie na dystans, tylko z jeszcze większą przyjaźnią
i życzliwością. A więc jeśli twój wróg upomniany przez ciebie się nie nawróci i upomniany
wraz ze świadkami też tego nie zrobi, i gdy doniesiesz Kościołowi też się nie nawróci, to wtedy
znaczy, że masz być wobec niego wyjątkowo serdeczny, wyjątkowo
życzliwy, wyjątkowo zainteresowany jego sytuacją, bo jest to sytuacja
dramatyczna. Musimy pamiętać, że ani Kościół, ani Pan Bóg nas nie
odrzucają. Kościół i Pan Bóg są teraz tymi, którzy traktują nas jak
poganina i grzesznika, czyli z największą troską, z największą miłością
i się bardzo za nas, grzeszników, modlą.
Panie, daj mi uznać moją małostkowość i drobiazgowość, niech nie staną się one przeszkodą na
drodze spotkania z drugim człowiekiem, lecz niech będą drogowskazem, jak budować
wspólnotę Kościoła w jedności i prawdzie.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

Święci najbliższych dni
ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA (1550 – 1568)
18 września
Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem
budował całe otoczenie.
W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne.

Miał wtedy zaledwie 18 lat. W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
napisał list do Matki Bożej i schował go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię
świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia.
Prośba została wysłuchana. Po północy 15 sierpnia 1568 r. przeszedł do wieczności.
Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod
Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława na obłokach, jak
błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego
zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).
na podst. www.brewiarz.pl

ŚW. PIO Z PIETRELCINY
23 września
Ojciec Pio to jeden z najbardziej znanych i czczonych dzisiaj
świętych z XX wieku. Jego grób nawiedza każdego roku ok. 10 mln
pielgrzymów z całego świata. Ojciec Pio, będąc młodym
kapucyńskim zakonnikiem, został obdarzony stygmatami Męki
Pańskiej, podobnie jak św. Franciszek z Asyżu. To trudne powołanie
spowodowało w jego życiu wiele cierpień fizycznych i duchowych,
a także upokorzeń znoszonych przez całe lata z wielką cierpliwością
i pokorą. Całkowicie powierzał się Jezusowi i Jego Matce, dlatego
przyniósł, i wciąż przynosi, obfite owoce swej świętości dla całego
Kościoła.
Ojciec Pio został kanonizowany przez Jana Pawła II w 2002 roku. Ksiądz Karol Wojtyła,
jeszcze jako młody student rzymskiego Angelicum, zetknął się osobiście z kapucynem.
Dzisiaj wielu z nas czerpie przykład z tego gorliwego zakonnika, który, jak kiedyś
św. Franciszek z Asyżu, budzi Kościół i przynagla go do duchowej odnowy. Misja Ojca Pio
nadal trwa. Wielu chrześcijan karmi się jego duchowością eucharystyczną, maryjną i pokutną.
na podst. www.deon.pl

21 WRZEŚNIA ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY O POKÓJ
„Módlmy się o pokój! Na wzór świętego Franciszka,
człowieka braterstwa i łagodności, jesteśmy wszyscy wezwani do
tego, by zaproponować światu mocne świadectwo naszego
wspólnego zaangażowania na rzecz pokoju i pojednania między
narodami" /papież Franciszek/

Kolejny, 31. Światowy Dzień Modlitw o pokój,
organizowany przez rzymską Wspólnotę św. Idziego, odbędzie
się w 2017 roku w Münster i Osnabrück w Niemczech. Do
udziału w nim w obu tych miastach zaprosił biskup pomocniczy w Münster, Stefan Zekorn,
podczas uroczystości z udziałem papieża Franciszka kończącej dzień modlitw w Asyżu
20 września 2016 r.
www.deon.pl

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.

