Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego Padewskiego
ul. Panewnicka 463; 40-774 Katowice-Stare Panewniki; tel. 32-252-73-58
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Dziś Święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz

zapowiedzią ustanowienia chrztu chrześcijańskiego. Zapraszamy na nabożeństwo kolędowe
o 16.30. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły roku liturgicznego.
2. Dziś spotkanie świąteczne Franciszkańskiego zakonu Świeckich o 14.30 w klasztorze.
3. Jutro o godz. 7.00 Msza św. wotywna o Duchu św. oraz nabożeństwo do Ducha Świętego.
4. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Wczesnej i Pierwszej Komunii św. we

wtorek o 19.00 w kościele. Rodzice przychodzą - w miarę możliwości - oboje bez dzieci.
5. Wszystkie dzieci zapraszamy na adorację przy żłobku w piątek po Mszy św. o godz. 17.00.

Dzieci, które chciałyby zaprezentować wiersz bożonarodzeniowy czy zaśpiewać pastorałkę
prosimy o zgłoszenie do połowy tygodnia. Dzieci mogą ubrać się w tym dniu za aniołki lub
pasterzy i zabrać ze sobą instrumenty muzyczne.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy św. o godz. 17.00.
7. Do 15 stycznia trwają odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. W tym tygodniu

odwiedzimy parafian z ul. Bałtyckiej i Panewnickiej. Parafian, którzy w wyznaczonym
terminie nie mogą przyjąć kolędy, prosimy o zgłoszenie swojego adresu - do niedzieli
włącznie - przy furcie klasztornej na kolędę dodatkową, która odbędzie się 21 stycznia.
8. Wspólnotę Żywego Różańca (również róże różańcowe rodziców) zapraszamy na Mszę św.

w ich intencji oraz spotkanie świąteczne w sobotę, 13 stycznia o godz. 8.00.
9. 14 stycznia będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
10. W najbliższych dniach są jeszcze wolne intencje. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie

się w zakrystii.
11. Zachęcamy wiernych, szczególnie małżonków, do przeżycia rekolekcji zamkniętych
w domach rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach lub Kokoszycach.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W ostatnim tygodniu odszedł do Pana w wieku 83 lat nasz Parafianin ś.p. Jan RAMUSIŃSKI
z ul. Panewnickiej 329B. Wieczny odpoczynek…
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Maryi, św. Józefa i św. Antoniego
towarzyszy nam każdego dnia nowego tygodnia.

INTENCJE MSZY ŚW. 7.01. – 14.01.2018
Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego. – 7.01.2018
7.00
8.30 W int. Karoliny KEMPSKIEJ z ok. 11. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Anioła Stróża dla niej i całej rodziny.
10.00 Za ++ Zofię LESZCZYK w 5. rocz. śm., Stanisława, z rodzin LESZCZYKÓW
i BĘDKOWSKICH.
11.30 W int. o. Rajmunda z ok. im. zakonnych.
11.30 W int. br. Lucjana z ok. im. zakonnych.
17.00 Za + Lidię SIKORA w 1. rocz. śm.
Poniedziałek – 8.01.2018
7.00 Za + Jana Wojciechowskiego w 20. rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ ojca Józefa HUBERA, brata Stanisława i krewnych.
Wtorek – 9.01
7.00 Za + Jerzego MUCA – int. od kuzyna Michała WIECZORKA.
18.00 Za + Jerzego MUCA – int. od kuzyna Andrzeja FRĄCZKA z Ożarowa.
Środa – 10.01
7.00 W int. mieszkańców z ul. Koszykowej 11-15a.
18.00 Za + Jerzego MUCA – int. od kuzyna Józefa FRĄCZKA z Ożarowa.
Czwartek – 11.01
7.00 Za + Jerzego MUCA – int. od brata Jarosława.
18.00
Piątek – 12.01
7.00 Za ++ rodziców Marię i Jana oraz brata Andrzeja.
17.00 Za + Czesława PARUCH we wspomn. ur.
Sobota – 13.01
7.00 Za ++ braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów Zakonu Franciszkańskiego
oraz członków FZŚ.
8.00 W int. wspólnoty Żywego Różańca.
18.00 Za ++ rodziców Erykę i Stanisława SYNOWIEC, Eugeniusza SKRZYPCA i bliskich.
II Niedziela Zwykła – 14.01
7.00
8.30
10.00 Za + Jolantę BEREDĘ w 4. rocz. śm.
11.30 W intencji Parafian.
17.00 Za + Alinę TOMALSKĄ w 12. rocz. śm.
W naszym klasztorze odprawiane są
Msze św. do Dworu Niebieskiego: w int. Henryka o łaskę wiary
(od 1 do 30.01.2018)
oraz Msza św. gregoriańska: za + Helenę ANIOŁ (od 1 do 30.01.2018)
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:
„Nie zapominajcie też o dzisiejszym zadaniu: poszukanie, zapytanie o datę swego chrztu.
Tak jak znam datę moich urodzin, tak też powinienem znać datę mego chrztu,
bo jest to dzień święta!”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 1,6b-11)

Praktykuję wiarę
Zesłanie Ducha Świętego na Jezusa podczas Jego chrztu miało potwierdzić,
że jest On Synem Bożym. Było to potwierdzenie zewnętrzne, na potrzeby
obecnych tam osób, gdyż Jezus i tak był już od dnia swoich narodzin pełen
Ducha Świętego. Takie zewnętrzne znaki były potrzebne, aby ludzie mogli
zrozumieć prawdy wiary. Także dzisiaj Kościół posługuje się znakami
i obrzędami. Są one nam potrzebne, abyśmy łatwiej mogli przyjąć prawdy
wiary. Nie rezygnujmy zbyt łatwo z praktyk religijnych. Czasem wydaje się
nam, że można być wierzącym, ale niepraktykującym. Gdyby tak było, to
Jezus także zrezygnowałby z wszelkich zewnętrznych form. Nie przyjąłby
chrztu ani nie odwiedzał świątyni. On jednak ustanowił w Kościele
sakramenty, abyśmy z nich korzystali i dzięki nim znaleźli drogę do Boga.
Kościół jest wspólnotą, która prowadzi mnie do jedności z Bogiem i ludźmi. Dodaj mi, Panie,
zapału, abym nigdy zbyt łatwo nie rezygnował z praktyk religijnych, ale dostrzegł w nich środek
prowadzący do mojego uświęcenia.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
PLAN KOLĘDY NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
Niedziela 7.01.2018 – godz. 14.00
Poniedziałek 8.01 – godz. 16.00
Wtorek 9.01 – godz. 16.00
Środa 10.01 – godz. 16.00
Czwartek 11.01– godz. 16.00
Piątek 12.01 – godz. 16.00
Sobota 13.01 – godz. 14.00
Niedziela 14.01– godz. 14.00
Poniedziałek 15.01– godz. 16.00

Niedziela

21.01 godz. 14.00

1. Bałtycka 36, 35 – 6 (domy)
2. Bałtycka 45, 43, 41, 39
1. Bałtycka 46, 44, 48, 42
2. Panewnicka 268, 266A, 266, 262
1. Bałtycka 64, 62, 60, 58
2. Bałtycka 63, 92-66
1. Bałtycka 56, 50
2. Bałtycka 54, 52
1. Bałtycka 61, 59, 57, 55, 53
2. Bałtycka 51, 49, 47
1. Panewnicka 343 C, B, A, 343
2. Panewnicka 347A, 347, 345
1. Panewnicka 355, 353, 351
2. Panewnicka 359, 357
1. Panewnicka 329 A
2. Panewnicka 329 B
1.Panewnicka 374 „Mariówka”, 439 – 433 (nry
nieparzyste, domy)
2. Nowi Mieszkańcy Parafii (wcześniej należy zgłosić
w kancelarii)
Kolęda dodatkowa

Z KRONIKI
PARAFIALNEJ
W sobotę, 30 grudnia odbyło się
w domu parafialnym spotkanie
świąteczne
seniorów,
chorych
i samotnych. Wcześniej uczestniczyli oni w Mszy św. w ich intencji.

KĄCIK LITURGICZNY
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Tajemnica chrztu Jezusa zapowiada inny chrzest, który On
sam ustanowił, a który my przyjęliśmy. Większość z nas nie
pamięta dnia swojego chrztu, chociaż sakrament ten zmienił
nas radykalnie. W chwili przyjęcia go zstąpił na nas Duch
Święty, jak na Jezusa w Jordanie, staliśmy się dziećmi Boga,
dlatego Ojciec o każdym z nas powiedział i nadal mówi,
i przez całą wieczność będzie powtarzać: "To jest moje
ukochane dziecko". Św. Hilary z Poitiers powie: "Wszystko,
co dokonało się w Chrystusie, pozwala nam poznać, że po
Jego kąpieli w wodzie Duch Święty z nieba unosi się nad
nami, a przybrani przez głos Ojca, stajemy się synami Bożymi
(. KKK 537).
Rozważanie tajemnicy chrztu Jezusa w Jordanie zachęca nas
do przypominania sobie z wdzięcznością wielkiej łaski naszego chrztu, która – nawet jeśli sobie
tego nie uświadamiamy – wpływa na całe nasze ziemskie i wieczne życie. Równocześnie
powinniśmy sobie ciągle uświadamiać, że jako dzieci Ojca mamy ustawicznie ufać Mu
i wypełniać Jego wolę; jako zjednoczeni z Chrystusem zobowiązani jesteśmy do upodabniania
się do Niego w myśleniu, słowach i działaniu; jako napełnieni Duchem Świętym mamy poddać
się Jego kierownictwu i natchnieniom, które zachęcają nas do czynienia dobra w różnych
sytuacjach naszego życia.
http://www.teologia.pl/
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Do papieża przyszła delegacja producentów z prośbą:
- Panie papież, damy 1 mln dolarów na kościół, ale prosimy, aby w modlitwie
"Ojcze nasz" po słowach "...chleba naszego powszedniego..." dodać: "i coca coli".
- Nie panowie - odparł papież - to jest niemożliwe.
Za tydzień delegacja znów puka do drzwi Watykanu, tym razem oferując 10 mln.
Papież znów jednak twierdzi, że to niemożliwe.
Delegacja jest jednak niezmordowana i znowu zjawia się po tygodniu, oferując 100 milionów.
I tym razem spotyka ich odmowa. Producenci wychodzą, kiwając głowami:
- Kurcze, to ile musiał dać ten piekarz?

