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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. Dziś

III niedziela miesiąca. Kolekta przeznaczona jest na budowę nowego kościoła

i klasztoru. Za każdą ofiarę , również za ofiary przekazywane na konto składamy serdeczne
Bóg zapłać.
3. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki odprawiamy o godz. 18.00, natomiast

w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 10.00.
4. W poniedziałek wspominamy NMP z Góry Karmel. W naszym kościele będzie miał

miejsce obrzęd przyjęcia Szkaplerza św. podczas Mszy św. o godz. 18.00. Osoby chętne
do noszenia Szkaplerza prosimy o zabranie ze stolika pod chórem „świadectwa przyjęcia”,
wypełnienie go i przyniesienie w poniedziałek na Mszę św. o godz. 18.00.
5. W poniedziałek też Msza św. w int. naszej Ojczyzny o godz. 7.00.
6. 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.
18.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
7. Nauki przedślubne połączone z dniem skupienia odbędą się od 25 do 28 lipca, od środy

do piątku o 19.00, w sobotę - połączone z dniem skupienia o 10.00. Zapisy przy furcie.
8. W środę (25.07) przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. W związku

z tym w przyszłą niedzielę (22.07) będziemy udzielać uroczystego błogosławieństwa
kierowcom oraz ich samochodom i innym pojazdom mechanicznym.
9. Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnym Biegu wokół Parafii we wtorek o 20.00.

Zbiórka i zapisy w dniu biegu o godz. 19.45.
10. Do 1 września trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Włoch franciszkańskim

szlakiem oraz do Sankt. św. Michała Archanioła na Gargano 21-29.09.
11. 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.
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XV Niedziela Zwykła – 15.07
Za + Stanisława JANIK w 7. rocz. śm.
W int. pracowników, zarządu i uczestników, rodziców i opiekunów Warsztatów
Terapii Zajęciowej SPES.
Za ++ Eugeniusza i z rodziny.
W int. Magdy PACYNY z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
Poniedziałek – 16.07
W int. naszej Ojczyzny.
Za + Andrzeja ŻYWIOŁ w 30. dn. po śm. – int. od córki z rodziną.
Wtorek – 17.07
Za + Marię w 6. rocz. śm.
Za + Gertrudę MOKRY – int od sąsiadów i znajomych.
Środa – wspom. św. Szymona z Lipnicy, prezb. – 18.07
W int. Anny BANACH z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie.
W int. Ewy z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, Dary
Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
Czwartek – 19.07
W int. Heleny KUBIEŃ z ok ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.,
Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
Za + Józefa STOPKA w 4. rocz. śm.
Piątek – 20.07

7.00
18.00 W int. Krystyny i Franciszka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., opiekę
Maryi i Świętych patronów.
Sobota – wspom. św. Wawrzyńca z Brindisi, prezb. i dK – 21.07
7.00 W int. Joanny PASIECZNEJ z ok 30. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
13.00 Śl. rzym.: W int. Anny HOLEWIK i Kazimierza SZYMANIAK.
15.00 W int. Marii WIDERA z ok. 50. rocz. ur.
18.00 Za ++ Franciszkę i Wincentego TOMALA, ich cztery córki, dwóch synów, z rodziny
TOMALA, KOSIECKI.
XVI Niedziela Zwykła – 22.07
7.00
8.30 Za + Herberta SZWEDA.
11.30 Za ++ Annę, rodziców, rodzeństwo ŚWIDER.
17.00 W int. Julii z ok. 9. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., Dary
Ducha Świętego, opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych.
17.00 Za + Sabinę KULA we wspomn. ur. – int. od męża, dzieci i 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”:
Od momentu zwiastowania Maryja wie, iż swe dziewicze pragnienie oddania się
Bogu w sposób wyłączny i całkowity ma wypełnić stając się Matką Syna
Bożego. Macierzyństwo za sprawą Ducha Świętego jest tą formą oddania się
Bogu, którego On sam oczekuje od Dziewicy „poślubionej” Józefowi. Maryja
wypowiada swoje fiat.
Okoliczność, że była „poślubiona” (czyli „przyrzeczona”) Józefowi — zawiera się
w Bożym Planie. […] Słowa wypowiedziane do Józefa są bardzo znamienne: „nie bój się
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej
poczęło” (Mt 1, 20). Słowa te wyjaśniają tajemnicę Oblubienicy Józefa. Maryja jest Dziewicą
w swym macierzyństwie. „Syn Najwyższego” przyjął w Niej ludzkie ciało i stał się „Synem
Człowieczym”.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 6,7–13)
Posłani z mocą Chrystusa
Czujemy się posłani przez Chrystusa, by po śladach Dwunastu iść z Dobrą
Nowiną w świat. Jednak wielu z nas jest przekonanych o swojej
niekompetencji do takiej misji: „To nie na moje siły, nie dam rady, nie
potrafię, boję się”. To normalne odczucia, wszak nikt nie jest gotowy sam
z siebie do tego zadania. Nawet apostołom wiele brakowało, a jednak zostali
posłani i „codziennie nauczali w świątyni i po domach, głosząc Ewangelię
o Chrystusie Jezusie” (Dz 5, 42). Działo się tak i dzieje nadal, gdyż to sam Chrystus wyposaża
uczniów na drogę w swoją moc i mądrość. A zatem skuteczność misji nie zależy tylko od
zdolności i zaangażowania posłanych, ale przede wszystkim od łaski Ducha Świętego, który
działa w ludzkich sercach.
Duchu Święty, napełnij mnie wiedzą i poucz, w jaki sposób mogę dobrze głosić Ewangelię
o Jezusie Chrystusie.
o. Jarosław Krawiec OP
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
RELACJA Z PIELGRZYMKI PARAFIALNEJ DO TYKOCINA, SOKÓŁKI
ORAZ NA LITWĘ
Pielgrzymka odbyła się w dniach od 2 do 4 lipca 2018 r.
Pierwszego dnia w drodze na Litwę zwiedziliśmy: kościół parafialny pw. Najśw. Trójcy
w Tykocinie, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej oraz Wielką Synagogę – siedzibę
Muzeum w Tykocinie.
W drugim dniu zwiedzaliśmy Wilno, m.in.: Cmentarz na Rossie z mauzoleum „Matka i Serce
Syna” (Józefa Piłsudskiego) oraz
grobami wielu znanych Polaków; Plac katedralny
z pomnikiem księcia Giedymina - założyciela Wilna, Bramę Ostrobramską z cudownym
obrazem Wielkiej Matki słynącej z cudów, Matki Miłosierdzia i Królowej Polski (tam odbyła
się Msza św. pod przewodnictwem o. Serafina, podczas której modliliśmy się, śpiewali
i przeżywali liturgię patrząc w Jej oczy), Kościół św. Teresy, Cerkiew św. Wincentego,
Kościół św. Piotra i Pawła - perłę Wilna z wizerunkiem M B Łaskawej, Obrazem Chrystusa,
Kaplicą 9 Dziewic i dzielnych rycerzy, Dom św. Faustyny - tu odmówiliśmy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.

W tym dniu zwiedziliśmy również Troki - dawną stolicę Litwy, gdzie podziwialiśmy łaskami
słynący Obraz Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny.
Późnym wieczorem zasiedliśmy do wspólnej kolacji, modlitwy i Apelu Jasnogórskiego; Ojciec
Serafin grał nam na gitarze, a my śpiewaliśmy pieśni.
W trzecim dniu udaliśmy się do Sokółki - miejsca cudu eucharystycznego, gdzie
uczestniczyliśmy we Mszy św. i projekcji filmu.
Następnie zwiedziliśmy Świętą Wodę, gdzie w Kościele XXI w. pw. Matki Boskiej Bolesnej
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, zwiedziliśmy Grotę Matki Boskiej, napiliśmy
się wody ze źródełka, a stąd udaliśmy się do Kaplicy Radości.
DZIĘKUJEMY Ojcu Proboszczowi Serafinowi za zorganizowanie kolejnej pielgrzymki
marzeń, podczas której panowała serdeczna atmosfera; nawiedzaniu sanktuariów towarzyszyło
wielkie przeżycie religijne, często też mówiło się o rzeczach trudnych, o których na co dzień
się nie słyszy. Było dużo radości, modlitwy, nauk Ojca Serafina i przeżyć wspólnotowych.
Było to ubogacające przeżycie dla parafian w różnym wieku, z różnym podejściem do wiary.
Pielgrzymi Knap

Sokółka
Przed Sanktuarium Cudu Eucharystycznego

Uczeń bł. ks. Michała Sopoćki ks. kan. Józef
mówi o początkach kultu Bożego Miłosierdzia

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

Kiedyś do znanego laryngologa przychodzi jejmość, która cierpi na astmę. Lekarz po zbadaniu
zapisuje lekarstwo i radzi, by prócz tego piła dużo surowych jaj.
- Kiedy, panie doktorze, ja nie znoszę jaj! – mówi pacjentka.
- Ja też pani nie każę znosić jaj, a tylko pić!
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

