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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Prawica
Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). Zapraszamy dziś o godz. 16.30 na nabożeństwo
kolędowe z modlitwą o jedność chrześcijan.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Bóg zapłać
za wszystkie ofiary, także te przekazywane podczas kolędy oraz na konto bankowe.
3. Dziś też odbywa się kolęda dodatkowa u osób, które nie mogły jej przyjąć w wyznaczonym
terminie. Msza św.
w intencji Parafian, którzy przyjęli kapłana po
kolędzie, Liturgicznej Służby Ołtarza oraz wszystkich kapłanów, którzy nawiedzali
nasze domy i mieszkania odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia o godz. 11.30.
4. Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się w naszej parafii do przyjęcia
sakramentu bierzmowania odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 przy furcie.
5. Zapraszamy wszystkich na katechezę dla dorosłych, która odbędzie się w środę
bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele. Rozpoczynamy cykl tematyczny
związany z hasłem roku duszpasterskiego: Dary Ducha Świętego.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy św. o godz. 17.00.
7. Spotkanie noworoczne ministrantów, podsumowujące zarazem kolędę odbędzie się
w sobotę o godz. 10.00. Obecność wszystkich ministrantów naszej parafii oraz tych, którzy
podczas kolędy wyrazili chęć zostania ministrantami, obowiązkowa.
8. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30 przy furcie.
9. W przyszłą niedzielę (IV niedziela stycznia) doroczna adoracja Apostolstwa Chorych przy
żłóbku w Panewnikach o godz. 14.00.
10. W ostatnią sobotę stycznia odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka niesłyszących do
Panewnik. Początek w Bazylice o godz. 12.00.
11. W miesiącu styczniu są jeszcze wolne intencje. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie
się w zakrystii.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Bóg zapłać za modlitwę, ofiary i życzliwość, a przede wszystkim za przyjęcie nas
w Waszych domach podczas odwiedzin duszpasterskich, czyli kolędy.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za gościnność oraz za ofiary złożone na budowę
nowego kościoła i klasztoru. Wyrazem naszej wdzięczności będzie Msza św. w Waszej
intencji sprawowana w niedzielę o godz. 11.30, a także kapłańskie błogosławieństwo
Waszych mieszkań i rodzin.
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III Niedziela Zwykła – 21.01
Za ++ rodziców z obu stron, z rodzin KOWALCZYK i WARZYŃSKICH.
Za ++ Agnieszkę BOREK we wspomn. ur. oraz z pokrewieństwa.
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.
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.
Za + Fabiana DELICZ w rocz. śm.
Za ++ rodziców KUCHARSKICH, braci, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek – 22.01
Za ++ Jana FRANCZYKA w 5. rocz. śm., rodziców z obu stron i dusze w cz. cierp.
Za ++ Marię GOLC, Helenę PŁÓCIENNIK i Monikę JURASZCZYK.
Wtorek – 23.01
Za ++ Wandę i Stanisława STASIAK.
Za + męża Piotra we wspomn. ur.
Środa – wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK – 24.01
Za + Janusza.
Do Bożej Opatrzności w int. Jakuba STYCH z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog., Dary Ducha Św., opiekę Maryi, Anioła Stróża
i Świętych oraz z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny.
Czwartek – święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła – 25.01

7.00 Za ++ Annę i Ryszarda KOLARCZYK, syna Edwarda, synową Aleksandrę, Pawła i Otylię
WAJNER, synów Joachima i Romana, synową Santę, córkę Helenę, zięcia Alojzego.

18.00 Za ++ Emilię i Augustyna KOŁODZIEJ.
Piątek – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa– 26.01
7.00 Za + Marię WAŁKIEWICZ w 5. rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + Krystynę HERMAN w 30. dn. po śm.
Sobota – 27.01
7.00 Za + Jadwigę JEREMICZ w rocz. śm.
14.00 W int. Doroty z ok. 75. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
i Boże błog. dla całej rodziny.
18.00 Za ++ Irenę we wspomn. ur., Bogdana, rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
IV Niedziela Zwykła – 28.01
7.00 Za + Janusza SKUTELA.
8.30 Za + męża Jana w 1. rocz. śm.
10.00 W int. Pauliny CHOLEWA z ok. 10. rocz. ur. oraz jej taty Michała z ok. 40. rocz. ur.
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi
i Aniołów Stróżów.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
11.30 W intencji Parafian, którzy przyjęli kapłana po kolędzie, Liturgicznej Służby
Ołtarza oraz kapłanów, którzy nawiedzali nasze domy i mieszkania.
17.00 W int. Anety i Zbigniewa JAROSZ z ok. 20. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Antoniego oraz zdrowie dla małżonków i ich dzieci.

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”:
„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę
do siebie” (Mt 1, 24). Wziął Ją razem z całą tajemnicą Jej macierzyństwa, razem z Synem,
który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. Okazał w ten sposób podobną jak
Maryja gotowość woli wobec tego, czego odeń żądał Bóg przez swego Zwiastuna.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 1,14-20)
Piękny dar
Dzień Babci to okazja do podziękowania Bogu za dar życia. Najpierw
własnego, a później za dar życia naszych rodziców i dziadków. To dzięki
ich miłości możemy cieszyć się dniem dzisiejszym. Święty Efrem, syryjski
poeta i teolog, porównywał życie ludzkie do palców jednej ręki. Jest ono
krótkie jak rozpiętość naszej dłoni. Kolejne etapy życia różnią się od siebie
niczym poszczególne palce. Nikt jednak o zdrowych zmysłach nie powie,
że któryś z palców jest niepotrzebny. By dłoń była sprawna, potrzeba
wszystkich pięciu. Podobnie jest z naszym życiem. Aby było szczęśliwe, potrzeba wypełnić
sensem każdy z jego etapów. Nie powinniśmy nigdy uważać, że jesteśmy już niepotrzebni
Bogu i innym.
Boże, mój Ojcze, dziękuję Ci za dar mojego życia, za każdą jego chwilę. Dziękuję, że zawsze
jesteś blisko mnie i nigdy mnie nie opuszczasz. Pragnę z Twoją pomocą cieszyć się pełnią życia.
Wierzę, że jest to możliwe, kiedy Ty jesteś ze mną.
o. Jarosław Krawiec OP
ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI
Rok 2018 jest obchodzony
w Kościele w Polsce jako Rok
Świętego Stanisława Kostki. Ten
młody polski szlachcic podobnie jak
Samuel usłyszał Boga, wołającego
go po imieniu. I jak Samuel
odpowiedział: „Mów, Panie, bo
sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew
wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się
patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450.
rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku
rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może być
lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego
wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny sposób […]

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy również, że już w 1674 roku,
a więc jeszcze przed kanonizacją bł. Stanisława Kostki, papież Klemens X ogłosił go patronem
Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Z Listu Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

13 stycznia 2018 Spotkanie noworoczne
uroczysta Msza św., spotkanie w refektarzu

Żywego Różańca: modlitwa różańcowa,
przy śpiewie kolęd i poczęstunku.

Dzieci Maryi i Schola na spotkaniu opłatkowym

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 jest 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

Stara góralka ogląda transmisję biegu maratońskiego. Kręci jednak głową i pyta wnuczka:
- Po co oni tak biegną?
- Pirsy dostanie złoty medal, babciu.
- To po co biegnie reszta?

