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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zapraszamy na nabożeństwo
kolędowe o 16.30.
2. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
W ubiegłym miesiącu z kolekty zostało przeznaczone na ten cel 5300 zł.
3. Jutro kończymy odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Dziś jeszcze można się
zgłosić na kolędę dodatkową, która odbędzie się 21 stycznia.
4. Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się we wtorek o godz. 18.00.
5. W środę, 17 stycznia w naszym kościele przypada dzień wiecznej adoracji. Pragniemy
modlić się o pokój na świecie, za ojczyznę, naszą archidiecezję, w intencji parafian, rodzin,
naszej wspólnoty zakonnej, o nowe powołania do służby Bożej z naszej parafii oraz w int.
dzieła budowy naszego kościoła i klasztoru. Plan adoracji wg ulic parafii jest wywieszony
w gablotce, dostępny w gazetce parafialnej, a także na stronie internetowej. Jeśli komuś
wyznaczona godzina nie odpowiada, można wybrać inny czas. Adoracja dla wszystkich grup
parafialnych od godz. 17.30 do 18.00.
6. W czwartek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał
do 25 stycznia. Hasło tygodnia: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). Zapraszamy
codziennie na Msze św. z homilią i modlitwami o jedność we wspólnocie chrześcijan.
7. 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.
17.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
8. W piątek zapraszamy również babcie i dziadków wraz z wnukami na Mszę św. w ich
intencji o 17.00. Będziemy również modlić się za naszych zmarłych dziadków i babcie.
9. Zapraszamy na jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 80
w Katowicach w sobotę o godz. 11.00.
10. Spotkanie Rodzin należących do Domowego Kościoła, a także zainteresowanych odbędzie
się w sobotę o godz. 15.00. Rodziny, które chciałyby podjąć formację w tej wspólnocie
mogą zgłosić się do o. Proboszcza.
11. Nabożeństwo różańcowe odbędzie się w sobotę o 17.30. Natomiast podczas Mszy św.
o 18.00 zaśpiewa chór „Seraf” z Rybnika. Po Mszy św. będzie można wysłuchać krótkiego
koncertu.
12. Osoby stanu wolnego - kawalerów i panny zapraszamy na Adorację przy Żłóbku w Bazylice
Panewnickiej w piątek, 19 stycznia o godz. 18.30.
13. W najbliższych dniach są jeszcze wolne intencje. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie
się w zakrystii.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W ostatnim tygodniu odeszła do Pana w wieku 98 lat nasza Parafianka śp. Anna NOWORZYN
z ul. Panewnickiej 256. 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. 14.01 – 21.01.2018
II Niedziela Zwykła – 14.01.2018
7.00 Za ++ Irenę i Józefa WINDISCH (czyt. Windisz)
8.30 W int. o. Maksymina z prośbą o potrzebne łaski – int. od „Margaretki”
10.00 Za + Jolantę BEREDĘ w 4. rocz. śm.
11.30 W intencji Parafian.
11.30 Za + męża Czesława PARUCH we wspomn. ur.
17.00 Za + Alinę TOMALSKĄ w 12. rocz. śm.
Poniedziałek – 15.01
7.00 Za + Antoniego POLOKA we wspomn. ur.
18.00 W int. Chóru Parafialnego „Pokój i dobro” oraz ich rodzin.
18.00 Za + Mirosławę MIDLEJA w 12. rocz. śm.
Wtorek – Pierwszych Męcz. Franciszkańskich Berarda i Towarzyszy – 16.01
7.00 Za ++ Agnieszkę i Wiktora KOT, dwóch synów, córkę Anielę i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 W int. naszej Ojczyzny.
18.00 Przez wstaw. Matki Bożej Kalwaryjskiej i Anioła Stróża w int. Wiktorii GUZIEL
z ok. 12. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski.
Środa – WIECZNA ADORACJA – 17.01
7.00 Za ++ Marię i Józefa FALKUS.
18.00 Za ++ dziadków Jana i Krystynę KONDEK, Józefa i Helenę MIESZCZANIN, Helenę
i Karola SZINCEL i Rozalię PIORUN.
Czwartek – 18.01
7.00 W int. Ireny i jej rodziny z prośbą o Boże błog.
18.00 Za ++ rodziców Lucjana i Jadwigę DRÓŻBA, Jerzego i Martę MITAS, z rodzin
MITAS, WOJTYCZKA, DRÓŻBA, RAJWA i Jana KLAJA.
Piątek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa – 19.01
7.00 Za + Janusza.
17.00 Za babcie i dziadków żyjących i zmarłych.
18.30 W int. Moniki z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i zdrowie dla niej i całej rodziny.
Sobota – 20.01
7.00 W int. rodziny SORNEK z prośbą o Boże błog.
18.00 Za + Helenę KEMPSKĄ we wspomn. ur.
III Niedziela Zwykła – 21.01
7.00 Za ++ rodziców z obu stron, z rodzin KOWALCZYK i WARZYŃSKICH.
8.30 Za ++ Agnieszkę BOREK we wspomn. ur. oraz z pokrewieństwa.
10.00 W int. Pawła MATYJA z ok. 9. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych Patronów.
10.00 W int. Kacpra KOSTORZ z ok. 7. ur., jego babć, dziadków i pradziadka w dniu ich święta
oraz w int. jego mamy w dn. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.

11.30 Za + Fabiana DELICZ w rocz. śm.
17.00 Za ++ rodziców KUCHARSKICH, braci, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

W naszym klasztorze odprawiane są
Msza 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 i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy
św. bez przerwy), a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia
daty i godziny odprawienia takiej Mszy.
Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
„Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że
św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa
Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą
i wzorem jest Najświętsza Dziewica”.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 1,35-42)
Potrzeba miłości
Żeby poznać Jezusa, trzeba Go pokochać. Nie wystarczy wziąć do ręki
jedną z wielu biografii Mistrza z Nazaretu. Na niewiele się zda
przeczytanie wszystkich czterech Ewangelii. To za mało, by Go
prawdziwie poznać. Do tego potrzebna jest miłość, która otwiera na
spotkanie z Bogiem. Podobnie nie wolno głosić prawdy o Nim
w oderwaniu od miłości. Jak zauważa jeden ze współczesnych teologów,
nawet nie wypadałoby Go głosić innym ludziom, gdybyśmy Go nie
kochali. Czy nie dlatego niektórzy nie umieją mówić o Nim nawet swoim
dzieciom?
Boże, poślij do mnie Ducha Świętego. Niech On rozpala moje serce żarliwą miłością,
rozświetla mój umysł światłem prawdy i dodaje mocy w odważnym głoszeniu Chrystusa.
o. Jarosław Krawiec OP

8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00

Bałtycka
Bema
Cienista, Jęczmienna, Ustronna
Koszykowa, Zielona Aleja
Wymysłów, Wymysłów Tylna
Kuźnicka, Śmiłowicka
Łąkowa
Owsiana
Panewnicka, Partyzantów
Ziembowa
GRUPY PARAFIALNE
KĄCIK LITURGICZNY
16 stycznia
ŚW. BERARDA I TOWARZYSZY, pierwszych męczenników franciszkańskich
Berard, Piotr, Akursjusz, Adiut i Otton byli uczniami św. Franciszka. W roku 1219 udali się do

Hiszpanii, aby przepowiadać Ewangelię
mahometanom. Wnet ich pojmano i odesłano
do Maroka. Tam nadal przepowiadali
Chrystusa. Ponownie pojmani w mieście
Marrakesz, zostali zakuci w kajdany i okrutnie
torturowani. Śmierć męczeńską ponieśli
16 I 1220 roku przez ścięcie mieczem, którego
dokonał sam władca kraju. Na wieść o ich chwalebnej śmierci św. Franciszek powiedział:
„Teraz z całą pewnością mogę powiedzieć, że mam prawdziwych pięciu braci mniejszych”.
Kanonizował ich 7 VIII 1481 roku franciszkański papież Sykstus IV.
https://www.kapucyni.pl/czytelnia/liturgiczne/

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

6 stycznia 2018

Jasełka w wykonaniu dzieci. Dziękujemy!

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
2018
Hasło tygodnia: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”
(Wj 15,6).
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między
18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się
na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach,
konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018
odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia o godz. 18.00 w prawosławnej cerkwi
Św. Trójcy w Siedlcach. Kazanie wygłosi bp Krzysztof Nitkiewicz
z Kościoła Rzymskokatolickiego, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu
Konferencji Episkopatu Polski.
Podczas tegorocznego Tygodnia rozważany będzie biblijny tekst
zaczerpnięty z Księgi Wyjścia 15,1–21. Materiały do ekumenicznych
modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Kwiatki maturalne
 Danuśka weszła na ławę i zaczęła grać na lutownicy.
 Kiedy ojciec wracał z koniem do domu, to chłopcy pchali mu do pyska skórki od chleba.
 Nauka przychodziła mu z trudnością, więc ją skończył i umarł na suchoty.

