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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W naszej parafii gościmy dziś o. Placyda GÓRKĘ OFM, misjonarza z Tanzanii, który głosi
Słowo Boże. Po każdej Mszy św. przed kościołem można złożyć ofiarę na franciszkańskie
misje w Tanzanii.
2. Dziś też odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB Piekarskiej; łączymy się

w modlitwie z pielgrzymującymi do piekarskiego sanktuarium.
Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
3. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Za każdą

ofiarę, również za ofiary przekazywane na konto składamy serdeczne Bóg zapłać.
4. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej.
5. Trwa miesiąc sierpień, zachęcamy do trzeźwości i abstynencji. Można się wpisywać do

parafialnej księgi trzeźwości, wyłożonej pod chórem.
6. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki odprawiamy o godz. 18.00, natomiast

w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 10.00.
7. Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnym Biegu wokół Parafii we wtorek o 20.00.

Zbiórka i zapisy w dniu biegu o godz. 19.45.
8. 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.
9. Ministranci naszej archidiecezji gromadzą się na swojej pielgrzymce w katedrze

katowickiej 30 sierpnia. Rozpoczęcie o godz. 10.30.
10. W najbliższą sobotę zapraszamy na kolejny wyjazd rowerowy do budującego się

franciszkańskiego kościoła w Tychach. Wyjazd o godz. 10.00.
11. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o 16.30.
12. 1 września kończymy zapisy na parafialną pielgrzymkę do Włoch franciszkańskim

szlakiem oraz do Sankt. św. Michała Archanioła na Gargano 21-29.09. Na spotkaniu
organizacyjnym, które odbędzie się 3 września o 19.30 prosimy uregulować opłatę.
13. W przyszłym roku od 17 do 24 lutego planowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zapisy

i szczegóły pielgrzymki już od 2 września.

14. Od 27 sierpnia przy furcie będzie można już zapisywać intencje jubileuszowe na przyszły

rok.
15. 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. 19.08 – 26.08.2018
XX Niedziela Zwykła – 19.08
7.00 W int. Parafian.
8.30 W int. Henryka WIŚNIEWSKIEGO z ok. 60. ur., córki Agaty z ok. 30. ur. z podz. za
otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych. TD
11.30 W int. Marii PETER z ok. ur. i Marty PETER z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
11.30 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Antoniego
w int. Zygmunta MŁOCKA z ok. 70. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych dla całej rodziny.
TD
17.00 W int. Urszuli i Wojciecha BRUNNE z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
Poniedziałek – wspomnienie św. Bernarda, opata i dK – 20.08
7.00 Za ++ Matyldę i Franciszka KEMPSKICH, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 Za ++ Wiesława DUDEK w 4. rocz. śm., rodziców i rodzeństwo z obu stron.
Wtorek – wspomnienie św. Piusa X, pap. – 21.08
7.00 Za + Marię ŁUKAWSKĄ w 6. rocz. śm.
18.00 Za + Jana WRÓBLEWSKIEGO i dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa – wspomnienie NMP, Królowej – 22.08
7.00
18.00 Za ++ rodziców Jana i Marię, brata Andrzeja i bratową Gabrielę.
Czwartek – 23.08
7.00
18.00 Za + Ireneusza SALETRĘ – int. od żony i syna.
Piątek – święto św. Bartłomieja, Apostoła – 24.08
7.00
18.00 Przez wstaw. Matki Bożej Częstochowskiej w int. Zygmunta JUROWICZA z ok. 75.
rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi,
Aniołów i Świętych, o zdrowie oraz Boże błog. dla żony i dzieci z rodzinami. TD
Sobota – wspomnienie św. Ludwika, króla – 25.08
7.00
18.00 Za + Jerzego KAGANIEC w 1. rocz. śm.
Niedziela – Uroczystość NMP Częstochowskiej – 26.08
7.00 W int. Parafian.
8.30 Za ++ Jerzego JASEK w 10. rocz. śm., Przemysława i Dorotę DRAB.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 Za + Eugeniusza GODLEWSKIEGO we wspomn. ur.

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”:
Miłość ta ukształtowała życie świętej Rodziny naprzód w ubóstwie Betlejemu,
potem na uchodźstwie w Egipcie, z kolei — po powrocie — w Nazarecie.
Kościół otacza głęboką czcią świętą Rodzinę, stawiając ją wszystkim
rodzinom za wzór. Święta Rodzina z Nazaretu, bezpośrednio związana
z tajemnicą Wcielenia, sama też jest szczególną tajemnicą. Równocześnie —
podobnie jak we Wcieleniu — do tajemnicy tej należy prawdziwe ojcostwo: ludzki kształt
Rodziny Syna Bożego — prawdziwa ludzka rodzina, ukształtowana przez tajemnicę Bożą.
W tej Rodzinie Józef jest ojcem. Nie jest to ojcostwo pochodzące ze zrodzenia, ale nie jest ono
„pozorne” czy też tylko „zastępcze”. Posiada pełną autentyczność ludzkiego ojcostwa,
ojcowskiego posłannictwa w rodzinie.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 6,51 – 58)
Cud Eucharystii
Uczestnicząc we Mszy św., mamy do czynienia z żywym Chrystusem.
W świętych postaciach białego opłatka i wina jest obecny prawdziwy Bóg.
Jeśli będziemy o tym pamiętali, rozwijając w sobie świadomość tajemnicy
tego, czym jest Eucharystia, to łatwiej nam będzie przezwyciężyć pojawiającą
się rutynę i przyzwyczajenie. Podczas Mszy św. dokonuje się na naszych
oczach największy cud, jaki tylko można sobie wyobrazić – cud obecności
Boga. „To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba” (J 6, 58) – mówi Jezus, a podczas każdej
Mszy św. daje nam możliwość karmienia się Nim.
Chryste, Ty powiedziałeś: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne”
(J 6,54). Dozwól mi jak najczęściej uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej, którą dla mnie
przygotowałeś.
o. Jarosław Krawiec OP
KĄCIK LITURGICZNY
Najświętsza Maryja Panna Królowa
Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza
liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do
Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie
Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy
prosili o to święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900)
prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy
maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923
wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo
wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale

w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości
Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy
w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.
Wspomnienie 22 sierpnia
WAKACJE? MOŻNA I TAK …
Z końcem czerwca tego roku pojechałam na rekolekcje Oazy
Nowej Drogi II stopnia. Rekolekcje odbywały się w Chwałowicach.
Jest to miejscowość w okolicach Rybnika. Moje nastawienie nie
było zbyt pozytywne. Owszem – chciałam jechać, ale – bardzo się
bałam. Przepełniał mnie straszliwy lęk. Jednak wiele razy podczas
trwania rekolekcji przekonałam się, że nie było powodów do lęku.
Byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem i naprawdę się cieszę, że
zdecydowałam się jednak pojechać na te rekolekcje. Animatorzy
byli cudownymi ludźmi: pełnymi radości, sympatycznymi
i przepełnionymi miłością. Z innymi uczestnikami też szybko
zawiązałam znajomości. Jednak najbardziej zapadły mi w pamięć
modlitwy wieczorne, podczas których był wystawiony Najświętszy Sakrament. Mogliśmy
podejść blisko Pana Jezusa i powierzyć Mu wszystkie nasze sprawy. Podczas właśnie tych
modlitw wieczornych dokonało się we mnie wiele przemian, wiele moich problemów zostało
rozwiązanych, dostałam odpowiedzi na wiele dręczących mnie pytań. Jestem naprawdę
szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tych rekolekcjach. Wróciłam odmieniona, moje serce
zostało uzdrowione. Dzięki rekolekcjom mam siłę, aby zmagać się z trudnościami codziennego
życia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również uda mi się na nie pojechać.
Weronika (parafianka)
DZIŚ 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
Cłowiek
(opracowanie szkolne 10-letniego Karlika)
c.d.
Nad gębą i pod gębą mo chłop włosy. Baby nie majom tam włosów, bo są niemęskie. Na zadku
łod gowy rosnom włosy, u niekierych jasne, u niekierych ćmawe, corne, siwe abo biołe. Zaś na
niekierych gowach rosnom włosy łyse – jak sie trefi. Kobiety majom długie włosy, a niekierzi
padajom, że krótki rozum, ale to nieprowda, bo dzisiok jest blank na łopak.
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

