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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dziś przeżywamy Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka na
zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W naszej archidiecezji jest to również
Dzień Muzyki Liturgicznej. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na budowę nowego
kościoła i klasztoru.
O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory.
O godz. 15.00 w klasztorze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Za tydzień w niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
We wtorek wspominamy św. Tarsycjusza, patrona ministrantów, a w środę św. Cecylii –
patronki śpiewu kościelnego. Z tej racji w środę o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza
św. w intencji naszego chóru parafialnego „Pokój i dobro”. Natomiast Msza św. w int.
ministrantów, scholi dziecięcej i ich rodziców oraz o nowe powołania do tych grup w sobotę o godz. 9.00. Zapraszamy też rodziców na Msze św. i do wspólnego świętowania.
Zapraszamy chętne dzieci i młodzież do włączenia się w służbę liturgiczną w parafii.
Katecheza dla dorosłych odbędzie się w najbliższą środę po Mszy św. o godz. 18.00.
Tematem katechezy będzie ostatni już uczynek miłosierdzia względem duszy: „Modlić się
za żywych i umarłych”.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy św. o godz. 17.00.
Nabożeństwo różańcowe w sobotę o godz. 17.30.
Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16.30.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Dostępne są również nasze parafialne kalendarze – cegiełki na budowę nowego kościoła
i klasztoru. Koszt wydania 1 egzemplarza wynosi 10 zł, natomiast wartość cegiełki zależy
od ofiarności Kupujących.
Zbliża się czas adwentu. Warto już teraz pomyśleć nad adwentowymi symbolami, których
nie powinno zabraknąć w naszych mieszkaniach. W zakrystii można kupić lampion roratni
w cenie 18 zł.
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. 19 – 26.11.2017
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.
Poniedziałek – wspom. św. Rafała Kalinowskiego, prezb. – 20.11
7.00 Za + Bernarda OKOŃ we wspomn. ur.
18.00 Za ++ brata Bogdana w 35. rocz. śm., rodziców Elżbietę i Jana, z rodzin PIWOŃSKI,
MATURA i RZEPKA.
18.00 Za ++ Gertrudę, Anastazję i Józefa STRALER oraz z pokrewieństwa.
Wtorek – wspom. Ofiarowania NMP – 21.11
7.00 W int. o wytrwanie w trzeźwości oraz o zdrowie i dary Ducha Św. dla całej rodziny,
w pewnej int.
18.00 Za ++ Zbigniewa ŁEMPICKIEGO we wspomn. ur., z rodzin ŁEMPICKICH,
PIERZCHAŁÓW oraz krewnych.
18.00 Za + Wandę SKUPNIK – int. od rodziny ŁUCZAK.
Środa – wspom. św. Cecylii, dz. i męcz. – 22.11
7.00 W int. Bożeny i Krzysztofa z prośbą o Boże błog.
18.00 Przez wstaw. św. Cecylii w int. chóru parafialnego „Pokój i dobro” z prośbą o Boże
błog.
Czwartek – 23.11
7.00 W int. dobrodziejów.
18.00 W int. Andrzeja HADWICZAKA z ok. 65. rocz. ur. oraz całej rodziny z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie.
Piątek – wspom. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow. – 24.11
7.00
17.00 Za ++ Józefa TOMALA, rodziców i rodzeństwo.
17.00 Za + Eugeniusza SMOLARCZYKA.
Sobota – wsp. dow. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i męcz. – 25.11
7.00
9.00 Przez wstaw. św. Cecylii i św. Tarsycjusza w int. ministrantów, scholi dziecięcej i ich
rodziców oraz o nowe powołania do tych grup.
16.00 W int. Beaty z ok. 50. r. ur., męża, dzieci, wnuków i całej rodziny z podz. za otrzym.
łaski z pr. o Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych oraz zdrowie. TD
18.00 Za ++ Marię i Bolesława, Otylię i Jana, pokrewieństwo z obu stron.
Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 26.11
7.00 Za + Barbarę NEWRZELLA – int. od męża.
8.30 W int. Konrada z ok. ur.
10.00 Za ++ rodziców Stanisława i Helenę IGNOR oraz ich córkę Irenę ZADWORNĄ.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 Za ++ dziadków Martę i Franciszka KOSIECKICH oraz z rodziny.
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
„Ubodzy przypominają nam to, co jest istotne w życiu chrześcijańskim”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 25,14-30)
Zachłanny Bóg
Za każdym razem, kiedy Bóg porównuje się do kogoś zachłannego, do
kogoś, kto zbiera tam, gdzie nie posiał, kogoś, kto ma wielkie
oczekiwania wobec ludzi, być może chce nam powiedzieć: Jestem
zachłanny na człowieka, jestem zachłanny na to dobro, które może stać
się jego udziałem. Jestem spragniony tego dobra, które rodzi się tam,
gdzie pojawia się człowiek. Jestem spragniony człowieka. Może to
chce nam powiedzieć Bóg w tej niezwykłej Ewangelii?
Boże Ojcze, spraw, abym na wzór Jezusa pragnął pełnić Twoją wolę, aby nastało Twoje
królestwo miłości i prawdy.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

19 LISTOPADA I ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
NIE MIŁUJMY SŁOWEM, ALE CZYNEM (c.d.)
«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. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż do naszych
czasów polecenie Jezusa, jest jeszcze bardziej podkreślona przez kontrast
zachodzący pomiędzy pustymi słowami, które często znajdują się w naszych ustach,
a konkretnymi faktami, z jakimi mamy się zmierzyć. Miłość nie pozwala sobie na wymówki:
kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego
przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim.
Sposób, w jaki kocha Syn Boży, jest dobrze znany i św. Jan jasno o tym pisze. Miłość Syna
Bożego opiera się na dwóch kolumnach: Bóg pierwszy nas umiłował (por. 1J 4, 10.19), dając
całego siebie, również swoje życie (por. 1J 3, 16).
Taka miłość nie może pozostać bez odpowiedzi. Mimo, iż została ona dana jednostronnie i nie
domaga się niczego w zamian, miłość ta rozpala serca tak bardzo, że jeśli ktoś jej doświadczy,
to czuje się wezwanym, aby ją odwzajemnić pomimo własnych ograniczeń i grzechów. Jest to
możliwe tylko wtedy, gdy łaska Boga, Jego miłość miłosierna, jest przyjęta, na ile jest to tylko
możliwe, w naszym sercu tak, że porusza ona naszą wolę oraz uczucia, kierując je w stronę
zarówno Boga samego, jak i bliźniego. W ten sposób miłosierdzie, które wypływa z serca
Trójcy Świętej, może dotrzeć i poruszyć nasze życie, wzniecając
współczucie oraz angażując nas w dzieła miłosierdzia przeznaczone dla
braci i sióstr, którzy znajdują się w potrzebie.
[…] Ileż to kart historii w ciągu tych 2000 lat zostało zapisanych przez
chrześcijan, którzy z prostotą oraz pokorą, a także z wielkoduszną
wyobraźnią miłości, służyli najbiedniejszym braciom!
Wśród nich wybija się przykład Franciszka z Asyżu, który doczekał się
licznych naśladowców wśród świętych mężczyzn i kobiet na przestrzeni
wieków. On nie zadowolił się tylko przytuleniem i daniem jałmużny trędowatym, ale poszedł
do Gubbio, aby zamieszkać razem z nimi. On sam widział w tym spotkaniu przełom dla
swojego powołania: «gdy żyłem w grzechu, widok trędowatych wydawał mi się bardzo
przykry, ale Pan sam zaprowadził mnie do nich, a ja zwróciłem się ku nim z miłością. To, co
początkowo wydawało mi się przykre, zamieniło się w słodycz duszy i ciała» (Testament

św. Franciszka z Asyżu). Świadectwo to ukazuje przemieniającą siłę miłości oraz styl życia
chrześcijańskiego.
(Z ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO na I Światowy Dzień Ubogich)
DZIEŃ MUZYKI LITURGICZNEJ
Fragm. Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej
Mija 50 lat od opublikowania Instrukcji Musicam sacram służącej
wprowadzeniu w życie Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium Soboru Watykańskiego II. Kościół jest wdzięczny Bogu za
odnowę życia liturgicznego, którą umożliwiło nauczanie soborowe.
[…] Zaznaczono w nim, że muzyka, a zwłaszcza śpiew kościelny związany
ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. Już wcześniej Pius XII
w encyklice o muzyce kościelnej Musicae sacrae disciplina podkreślił, że inne rodzaje sztuki:
architektura, malarstwo czy rzeźbiarstwo, przygotowują tylko godne miejsce świętym
obrzędom, muzyka sakralna spełnia uprzywilejowaną rolę w samym sprawowaniu świętych
ceremonii i obrzędów.
[…] Zachodzące przemiany społeczne i kulturowe oraz postępująca sekularyzacja życia
dotykają także liturgii. Przyczyna tego zjawiska tkwi przede wszystkim w fałszywym poczuciu
wolności oraz nieznajomości nauki Kościoła. Wierni mają prawo, aby władza kościelna
sprawowała kierownictwo nad świętą liturgią, aby liturgia nie była postrzegana jako prywatna
własność kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się
sakramenty. W tym kontekście istnieje również potrzeba bardziej wnikliwego spojrzenia na
problemy związane z muzyką w Kościele w Polsce.
[…] Z obrzędami chrześcijańskimi zawsze związana była muzyka. Psalmy, hymny i pieśni
stanowiące część Biblii, stają się nośnikiem prawd objawionych. […]. Kościół nadal otacza
opieką wszelkie formy sztuki sakralnej. Przejawia się to także w trosce o zachowanie
i powiększanie skarbca muzyki sakralnej.
[…] Liturgia z natury swej jest nie tylko otwarta na muzykę, lecz wręcz się jej domaga.
Muzyka w liturgii nie jest jej „oprawą”, ale integralnie wiąże się z celebracją świętych
obrzędów. Może być szczególnym sposobem uczestnictwa w świętych obrzędach, w tajemnicy
wiary. Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie
wspólnoty wierzących.

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.

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Siedzi baca w filharmonii i się nudzi. W pewnym momencie skrzypek zaczyna grać solo.
Baca nie wytrzymał i mówi na głos: - "Ale gro". Oburzona sąsiadka na to: - "To nie allegro, to
presto".
Humor zeszytów
 Organy zbudowane są z dużych i małych piszczeli.
 "Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.
 Chopin od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal prześladuje wielkich pianistów.

