Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego Padewskiego
ul. Panewnicka 463; 40-774 Katowice-Stare Panewniki; tel. 32-252-73-58
www.starepanewnikiofm.pl; stare.panewniki@archidiecezja.katowice.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś o godz. 16.30 na nieszpory niedzielne.
2. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki będą o godz. 18.00, natomiast w niedziele
nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.
3. Msza św. wotywna i nabożeństwo do Ducha Św. odbędzie się w poniedziałek o 7.00.
4. Msza św. i nabożeństwo do św. Antoniego we wtorek o 7.00 i 18.00.
5. W środę zapraszamy wszystkich chorych, niepełnosprawnych oraz osoby w podeszłym
wieku do udziału we Mszy św. o 18.00 oraz w nabożeństwie z modlitwą o uzdrowienie
i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą
przed Najświętszym Sakramentem.
6. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą. Dzieci i młodzież zapraszamy
do spowiedzi w piątek od 17.30.
7. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
8. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii. Przypominamy o możliwości przyjmowania komunii
św. zanoszonej przez szafarzy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30.
9. Zapraszamy do udziału we Mszy św. pierwszopiątkowej o godz. 18.00.
10. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, a także nabożeństwo
w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca. O 17.30 nabożeństwo różańcowe i Msza św.
w porządku niedzielnym. Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o godz. 21.00.
11. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się w niedzielę o godz. 14.30.
12. Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnym Biegu wokół Parafii we wtorek o 20.00.
Zbiórka i zapisy w dniu biegu o godz. 19.45.
13. Wyjazd do Sokółki oraz na Litwę w poniedziałek z parkingu o godz. 6.00.
14. Do 1.09 trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Włoch franciszkańskim szlakiem oraz
do Sankt. św. Michała Archanioła na Gargano 21-29.09.
15. W piątek odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę.
16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
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 modlitwy na lipiec 2018
Ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską,
czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Intencja własna: Za dzieci i młodzież o dary Ducha Świętego, aby starały się być narzędziami
miłości Bożej wszędzie tam, gdzie będą spędzać czas zasłużonych wakacji.
INTENCJE MSZY ŚW. 1.07 – 8.07.2018
XIII Niedziela Zwykła – 1.07
7.00 Za ++ Czesławę i Władysława PARZYCH, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 W int. Aleksandry i Bronisława CZEPIEL z ok. 40. rocz. śl. z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
11.30 W int. Parafian.
17.00 Za + Marka NOWAKA – int. od Miry z rodziną.
Poniedziałek – 2.07
7.00 Za + Helenę GONIWIECHA.
18.00 Za ++ Franciszka NOWORZYN w 3. rocz. śm. i rodziców z obu stron.
Wtorek – święto św. Tomasza Apostoła – 3.07
7.00 Za + siostrę Marię Laurencję.
18.00 Za ++ rodziców, Marię i Józefa LASEK, trzech synów i dwóch zięciów.
Środa – 4.07
7.00 W int. syna z prośbą o rozwiązanie trudnych spraw i powrót do Boga.
18.00 Przez wstaw. Św. Michała Archanioła w int. chorych, niepełnosprawnych,
seniorów i tych, którzy się nimi opiekują oraz o uwolnienie z nałogów.
18.00 W int. Bożeny i Iwony z prośbą o Boże błog. i zdrowie.
Pierwszy Czwartek miesiąca – 5.07
7.00 Za + Halinę WARYAS we wspomn. ur.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.
Pierwszy Piątek miesiąca – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – 6.07
7.00 Za ++ Ryszarda i Gertrudę MŁOCEK, zięcia Stefana, Helenę i Józefa BEDNARA
i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ rodziców Emę i Wilhelma oraz brata ks. Antoniego.
Pierwsza Sobota miesiąca – 7.07
7.00 Za ++ Henrykę TUBIS, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
8.00 W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w int. wspólnoty Żywego
Różańca.
18.00 Za + Antoniego MOKRY i dusze czyśćcu cierpiące.
XIV Niedziela Zwykła – 8.07
7.00 Za + Urszulę PINCZAK w 2. rocz. śm.
8.30 Za + Bogdana PYRAS we wspomn. ur.
11.30 W int. Barbary z ok. 40. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
17.00 Za + Ireneusza JANUS w dn. ur. – int. od żony, dzieci oraz wnuków.

Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. 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 św. zbiorowe w naszym kościele odprawiane są w Dni Fatimskie
(każdy 13. dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00)

Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
Na swej życiowej drodze, która była pielgrzymowaniem w wierze, Józef do końca pozostał
wierny wezwaniu Bożemu, tak jak Maryja. Jej życie było spełnianiem do końca owego
pierwszego fiat, jakie wypowiedziała w momencie zwiastowania. Józef
natomiast, jak już mówiliśmy, w momencie swego „zwiastowania” nie
wypowiedział żadnego słowa, a jedynie „uczynił tak, jak mu polecił anioł
Pański”. A to pierwsze „uczynił” stało się początkiem „drogi Józefa”.
W ciągu całej tej drogi Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie
wypowiedział. Ale milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę: poprzez to
milczenie można w pełni odczytać prawdę, jaka zawiera ewangeliczne stwierdzenie: „mąż
sprawiedliwy”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 5,21–43)
Lekcja cierpienia
Choroba, ból, śmierć kogoś bliskiego – te i inne oblicza cierpienia wywołują
sprzeciw. Buntujemy się przeciwko nim, a czasem przeciw Bogu, doszukując
się Jego winy. Gdyby można było cierpienie przeżywać w inny sposób, ze
spokojem czy radością, przestałoby być cierpieniem. Niezgoda na cierpienie
odkrywa słabość, obnaża bezradność, upokarza. I dlatego cierpiące osoby
nierzadko doświadczają oczyszczenia w wierze. Być może w taki sposób
działa Bóg, usuwając to wszystko, co w nas przysłania Jego samego. Jezus podczas ziemskiego
życia nie unikał cierpiących ludzi. Spotkania z nimi pokazują, w jaki sposób Bóg wychodzi
naprzeciw człowiekowi w jego biedzie.
Panie Jezu Chryste, pomóż mi w chwili próby. Bądź blisko, kiedy cierpię, bo wierzę, że tylko
z Tobą i w Tobie mogę odnaleźć samego siebie.
o. Jarosław Krawiec OP
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII PW.ŚW. ANTONIEGO W KATOWICACH-STARYCH PANEWNIKACH
(skrót)
Dnia 13 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Parafialnej. Po
części formacyjnej, związanej z Rokiem Ducha Świętego o. Proboszcz
podsumował minione wydarzenia z życia parafii. Zaakcentował
szczególnie te, w które zaangażowali się parafianie: rekolekcje
wielkopostne, obchody Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych,
uczestnictwo we Mszy św., w czasie której ks. bp Marek Szkudło udzielił
sakramentu bierzmowania czternastce młodych parafian. Następnie

o. Serafin przedstawił zebranym plan działań na kolejny okres: przygotowanie procesji Bożego
Ciała, zorganizowanie Parafialnego Święta Rodziny oraz odpustu parafialnego.
Ustalono także, iż w każdą pierwszą środę miesiąca będą odbywały się Msze św. o uzdrowienie
duszy i ciała i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła, a także
nabożeństwa z modlitwą wstawienniczą i błogosławieństwem na sposób lourdzki.
Ustalono, iż spotkanie na zakończenie roku formacji odbędzie się 26 czerwca o 19.00.
Posiedzenie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem o. Proboszcza.
MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO,

podziękowanie za miniony rok, a także modlitwa o błogosławieństwo na czas wakacji.
Podczas tej Mszy św. o. Proboszcz przyjął dwóch chłopców do służby liturgicznej
w stopniu kandydata.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Powiększa się grono „biegaczy wokół parafii”. Zapraszamy w każdy wtorek o godz. 20.00

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

- No, jakże się tam dziś czuje nasz chory? – pyta lekarz.
Pacjent, wielki bogacz odpowiada:
- Mam wrażenie, panie doktorze, że stan mego zdrowia znacznie się poprawił.
- To świetnie! A z czego to pan wnioskuje?
- Ano, bo w ciągu dnia odwiedzali mnie krewni i zauważyłem, że wszyscy bez wyjątku mieli
bardzo strapione miny!...
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

