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
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona kierowców (środa, 25.07) dziś

udzielamy uroczystego błogosławieństwa kierowcom oraz ich samochodom i innym
pojazdom mechanicznym.
3. Za tydzień w niedzielę archidiecezjalne uroczystości ku czci św. Krzysztofa w Tychach.
4. W dniach 22 - 29 lipca obchodzimy XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem:

„Mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa”. MIVA Polska po raz kolejny zaprasza
wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św.
Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Szczegóły
na plakacie.
5. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki odprawiamy o godz. 18.00, natomiast

w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 10.00.
6. 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 do wtorku.
7. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30.
8. Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnym Biegu wokół Parafii we wtorek o 20.00.

Zbiórka i zapisy w dniu biegu o godz. 19.45.
9. W czasie wakacji, urlopów nie zapominajmy o Panu Bogu, o naszej obecności na Mszach

św. niedzielnych. Zachęcamy także do nawiedzania w tym czasie miejsc świętych.
10. Pielgrzymka kobiet do Piekar Śl. odbędzie się 19 sierpnia.
11. Do 1 września trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Włoch franciszkańskim

szlakiem oraz do Sankt. św. Michała Archanioła na Gargano 21-29.09.
12. W sierpniu jest jeszcze kilka intencji wolnych. Zainteresowanych zapraszamy do furty.
13. 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 MSZY ŚW. 22.07 – 29.07.2018
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.
Poniedziałek – święto św. Brygidy, zak., patronki Europy – 23.07
7.00 Za ++ Katarzynę SOCHAN, syna Henryka, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 W int. Danuty, Krystyny, Marty, Jerzego z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże bł., opiekę Maryi i świętych patronów.
Wtorek – wspomnienie św. Kingi, dz. – 24.07
7.00 Za ++ Józefa i Marię GRUCHEL, rodziców.
18.00 W int. Jerzego z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł.
Środa – święto św. Jakuba, Apostoła – 25.07
7.00 Za ++ Krzysztofa BUGAJ, rodziców z obu stron, dwóch braci, dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 Za + Bożenę KROK w 2. rocz. śm. – int od męża i dzieci.
Czwartek – wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP – 26.07
7.00
18.00 Za + Edwarda WENCEL w 1. rocz. śm.
Piątek – 27.07
7.00 Za + siostrę Marzenę SOBCZYK.
18.00 Za ++ męża Gerarda STASZEK, syna Ryszarda, rodziców Monikę i Rafała w kolejną
rocz. śm., z pokrewieństwa.
Sobota – 28.07
7.00
18.00 Za ++ Iwonę PODGÓRSKĄ, Stanisława BIAŁEK i Stefana PODGÓRSKIEGO.
XVII Niedziela Zwykła – 29.07
7.00 Za + Bronisławę DRZEWIECKĄ z ok. wspom. 83. rocz. ur.
8.30 Za ++ męża Ryszarda BECZAŁĘ, rodziców Emila i Wiktorię GRUCHEL i braci
Zygmunta i Andrzeja.
11.30 Chrzty i roczki.
11.30 W int. Barbary i Andrzeja JANOTA z ok. 50. rocz. śl.
17.00 W int. Agnieszki z ok. 40. rocz. ur. oraz Mariusza i Agnieszki z ok. 15. rocz. śl.
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”:
Bóg, który przemawia do Józefa słowami anioła, zwraca się do niego jako do
Oblubieńca Dziewicy z Nazaretu. To, co się dokonało w Niej za sprawą Ducha
Świętego, oznacza równocześnie szczególne potwierdzenie więzi oblubieńczej,
jaka istniała już wcześniej między Józefem a Maryją. Zwiastun mówi do
Józefa wyraźnie: „nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki”. A zatem
to, co się stało uprzednio — zaślubiny Józefa z Maryją — stało się wedle świętej woli Boga,
winno przeto być zachowane. Maryja w swym Bożym macierzyństwie ma żyć dalej jako
„Dziewica poślubiona mężowi” (por. Łk 1, 27).
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 6,30–34)
Razem z Jezusem
Jedną z form spotkania ze słowem Bożym jest wyobrażenie sobie sytuacji
opisywanych na kartach Pisma Świętego i postawienie siebie samego
wewnątrz opowieści. Święty Ignacy Loyola, który proponował
praktykowanie tej formy medytacji, zachęcał, by uruchomić w niej wszystkie
swoje zmysły. Oto ja jestem jednym z uczniów, którzy wracają do Jezusa po
całym dniu pracy. Widzę pełen ciekawości wzrok Jezusa, zainteresowanie
tym, jak było. Doświadczam współczucia, które mi okazuje. Słyszę, jak zachęca, by pójść
odpocząć, nabrać tchu. Wsiadam z Mistrzem i pozostałymi apostołami do łodzi, odpływamy.
Ale wciąż ludzie Go szukają. Nie udaje się przed nimi ukryć. Widzę, że pomimo zmęczenia
Jezus nie chce się schować, lecz skoro tylko przybijamy do brzegu, zaczyna nauczać.
Podpatruję, z jakim zainteresowaniem ludzie Go słuchają. I ja siadam na kamieniu, aby
rozważać Jego słowa.
Boże, mój Panie, proszę Cię, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane
w sposób czysty do służby i chwały Twego Boskiego Majestatu (św. Ignacy Loyola).
o. Jarosław Krawiec OP
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
RADOSNE REKOLEKCJE DZIECI MARYI W JABŁONKOWIE

Z ADHORTACJI "AMORIS LAETITIA" PAPIEŻA FRANCISZKA
RADOŚĆ
MIŁOŚCI
przeżywana
w rodzinach jest także radością Kościoła.
Jak wskazali Ojcowie synodalni, pomimo
licznych oznak kryzysu małżeństwa,
„pragnienie rodziny jest stale żywe,
zwłaszcza
wśród
ludzi
młodych
i motywuje Kościół”. Odpowiadające na
to
pragnienie
„chrześcijańskie
przepowiadanie dotyczące rodziny to
doprawdy dobra nowina”. […]
Musimy być wdzięczni za fakt, że
większość ludzi ceni relacje rodzinne,
które pozwalają trwać w czasie
i zapewniają drugiej osobie szacunek.
Dlatego cenne jest to, że Kościół oferuje przestrzenie towarzyszenia i poradnictwa w kwestiach
związanych z rozwojem miłości, przezwyciężania konfliktów i wychowywania dzieci. Wielu
ludzi docenia moc łaski, jakiej doświadczają w sakramencie pojednania i w Eucharystii, która
pozwala im radzić sobie z wyzwaniami małżeństwa i rodziny.

POMAGAMY MISJONARZOM!
Środki transportu zakupione na misje z pomocą MIVA Polska
SAMOCHODY 529
MOTOCYKLE 148
ROWERY
1485
TRAKTORY 4
QUADY
2
SILNIKI 13
ŁODZIE, BARKI 14 KONIE
2
RIKSZE
1
BUSY
13
AMBULANSE 13
SKUTERY
3
WÓZKI
170
PARALOTNIE
1
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

- Hanys, a za co cie to zawarli?
- A boch za wartko jechoł autem. A ciebie za co?
- Mnie? A boch jechoł autem za pomału.
- Człeku, a dyć za to nie mieli cie prawa zawrzyć!
- Padosz? Ja, ale widzisz te auto było kradzione.
***
Czy twoja Zefla poradzi warzyć?
- O, jeszcze jak! Warzyć to łona fajnie poradzi, ino jo tego, wiesz, nie poradza jeść!
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

