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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
1. Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego. Spotkanie świąteczne FZŚ o godz. 14.30.
O godz. 16.00 w ramach nabożeństwa kolędowego dzieci zapraszają na jasełka. Po nich
zapraszamy Dzieci Maryi wraz z Rodzicami na spotkanie opłatkowe.
2. Dziś obchodzimy także Misyjny Dzień Dziecka (kolekta – na potrzeby misji) oraz Dies
Episcopi – modlimy się za naszego ks. abpa Wiktora oraz za biskupów pomocniczych
Marka i Adama, którzy obchodzą rocznicę sakry biskupiej.
3. W poniedziałek, 7 stycznia swoje imieniny zakonne obchodzą o. Rajmund i br. Lucjan.
Msza św. w int. Solenizantów dziś o godz. 11.30.
4. Chór Paraf. „Pokój i dobro” ma swoje spotkanie świąteczne w poniedziałek, 7 stycznia
o 19.00, zaś Paraf. Rada Duszp. w niedzielę, 13 stycznia o 17.00.
5. Spotkanie dzieci przygotowujących się do wczesnej i pierwszej komunii św. wraz
z rodzicami odbędzie się we wtorek o godz. 19.00.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w piątek. Rozpoczęcie Mszą św.
o godz. 17.00.
7. Wszystkie dzieci zapraszamy na adorację przy żłobku w piątek po Mszy św. o godz. 17.00.
Dzieci, które chciałyby zaprezentować wiersz bożonarodzeniowy czy zaśpiewać pastorałkę
prosimy o zgłoszenie do połowy tygodnia. Dzieci mogą przebrać się w tym dniu za aniołki
lub pasterzy i zabrać ze sobą instrumenty muzyczne.
8. W sobotę, 12 bm. w bazylice panewnickiej adoracja żłobka przez wspólnoty Żywego
Różańca.
9. W tym tygodniu odwiedzimy parafian z ul. Panewnickiej. Plan kolędy zamieszczony jest
w gablotce i na stronie internetowej. Parafian, którzy w wyznaczonym terminie nie mogą
przyjąć odwiedzin prosimy o zgłoszenie swojego adresu przy furcie klasztornej na kolędę
dodatkową.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Można też nabyć za dowolną ofiarę Kalendarz parafialny na rok 2019. Zachęcamy do
zamawiania intencji mszalnych. Są jeszcze wolne intencje w miesiącu styczniu.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Maryi, św. Józefa i św. Antoniego
towarzyszy nam każdego dnia nowego tygodnia.

INTENCJE MSZY ŚW. 6.01–13.01.2019
Niedziela – Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01.2019
7.00 W int. Zbigniewa PRZYBYŁ z ok. 95. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
8.30 W int. rodziny JUROWICZ, ich dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Świętej Rodziny, a także o potrzebne łaski, Dary
Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża dla Łukasza z ok. ur.

10.00 Za ++ Zofię i Stanisława LASZCZYK oraz Stanisława i Władysława
BĘDKOWSKICH.
11.30 Za ++ Bolesława BUJOCZKA w kolejną rocz. śm. i rodziców z obu stron.

W int. o. Rajmunda z ok. imienin zakonnych.
W int. br. Lucjana z ok. imienin zakonnych.
W int. Tomasza KUROWSKIEGO, rodziców i chrzestnych.
Za ++ Elżbietę BOGACKĄ, Weronikę ZIEMBA w rocz. śm.
Poniedziałek – 7.01
7.00 W int. pewnych osób z prośbą o uwolnienie i łaskę wiary.
18.00 Za + Annę NOWORZYN w 1. rocz. śm.
Wtorek – 8.01
7.00 Za + Jana WOJCIECHOWSKIEGO w 20. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Środa – 9.01
7.00 Za wstaw. Matki Bożej, św. Józefa i św. Doroty za + Dorotę NIESPOREK
we wspomn. ur. i śm.
18.00 W int. Czesława GOLC z ok. 85. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
TD
Czwartek – 10.01
7.00 Do Bożej Opatrzności, za wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa
w int. Pawła NIESPOREK z ok. 85. rocz. ur.
TD
18.00
Piątek – 11.01
7.00 W int. Jerzego z prośbą o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji.
17.00
Sobota – 12.01
7.00
18.00 Za + męża Czesława PARUCH we wspomn. ur.
Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego – 13.01
7.00 W int. Parafian.
8.30 Za + Alinę TOMALSKĄ w 13. rocz. śm.
10.00 Za ++ rodziców Erykę i Stanisława SYNOWIEC, Eugeniusza SKRZYPIEC
i z rodziny.
11.30 W int. Elżbiety WYPIÓR z ok. 70. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,
Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych dla Solenizantki i całej rodziny.
17.00
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Stanisława KRYSKA (od 1 do 30.01.2019)
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.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
Mt 2,1- 12
"Christus mansionem benedicat"
Mędrcy, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia, wybrali się w długą drogę na spotkanie
z Chrystusem. Przybyli, aby oddać Mu pokłon i obdarzyć tym, co mieli najcenniejsze.
Zdecydowali się na oderwanie się od swojej codzienności oraz ryzyko podróży, która zawsze
wiązała się z różnego rodzaju niedogodnościami i niebezpieczeństwami, aby spotkać
Nowonarodzonego. Choć tradycyjnie zwiemy ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, to nic
nie wskazuje na to, że takie nosili imiona. W nich Chrystus objawia się całemu światu, który
11.30
11.30
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17.00

przyszedł zbawić. Abyśmy mogli odkryć objawiającego się nam Boga,
musimy przyjąć zaproszenie wyjścia Mu na spotkanie. Gdy dziś znaczyć
będziemy nasze domy literami C+M+B, pamiętajmy, że są one inicjałami
łacińskiej frazy Christus mansionem benedicat, 'niech Chrystus błogosławi
temu domowi', która jest nie tylko prośbą o błogosławieństwo, ale także
zaproszeniem Chrystusa pod nasz dach i zachętą do wyruszenia z Nim w drogę.
Chryste, Ty pragniesz zostać poznany przez wszystkich ludzi. Spraw, prosimy, aby nasze życie,
przeniknięte Twoim światłem, wskazywało innym drogę do Ciebie.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

DUCH ŚWIĘTY
Duch Święty jest przewodnikiem duszy; bez Niego nic nie można. Dusza z Duchem Świętym
jest jak winogrono, z którego wydobywa się smakowity likwor, kiedy się je ściśnie. Bez Ducha
Świętego dusza jest jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć.
(Św. Proboszcz z Ars)
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM
Czytajmy "Katechizm"… i to nie tylko w Roku Wiary
„Nasz Kochany Papież, Jan Paweł II, dał nam wspaniałe dzieło, w którym wiarę
stuleci wyjaśniono w sposób syntetyczny: Katechizm Kościoła Katolickiego. Ja sam
mogłem przedstawić niedawno Kompendium tego Katechizmu, przygotowane na
życzenie zmarłego Papieża. To dwie fundamentalne książki, które chciałbym
wszystkim wam polecić."
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005

KKK 742 "Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych
Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!»" (Ga 4, 6).
KKK 683 "Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»"
(1 Kor 12, 3).
"Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!" (Ga 4, 6).
Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności
z Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On wychodzi
naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu, pierwszego sakramentu wiary,
życie, które ma swoje źródło w Ojcu i zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane
wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele:
Chrzest udziela nam łaski nowego narodzenia w Bogu Ojcu, za pośrednictwem Jego Syna
w Duchu Świętym. Ci bowiem, którzy noszą Ducha Bożego, są prowadzeni do Słowa, to
znaczy do Syna; Syn przedstawia ich jednak Ojcu, a Ojciec udziela im niezniszczalności. Bez
Ducha nie można więc widzieć Ojca, a bez Syna nikt nie może zbliżyć się do Ojca, ponieważ
Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego (Św.
Ireneusz, Demonstratio aposlolica, 7).
http://www.teologia.pl/m_k/kkk1d04.htm
PLAN KOLĘDY NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
6.01.2019 KOLĘDA W KLASZTORZE
Poniedziałek 7.01.2019
1.Panewnicka 357, 359, nowe bloki 270, 272
godz. 16.00
2.Panewnicka 262, 266, 266A, 268
Wtorek 8.01 g. 16.00
1. Panewnicka 329 A
2. Panewnicka 329 B
Środa 9.01 g. 16.00
1. Panewnicka 327, 327 A, B, C, D
2. Panewnicka 329
Czwartek 10.01g. 16.00
1. Panewnicka 331
2. Panewnicka 331A
Piątek 11.01 g. 16.00
1. Panewnicka 335
2. Panewnicka 335A
Sobota 12.01 g. 14.00
1. Panewnicka 248 – 318 (nry parzyste, domy)
2. Panewnicka 352 – 384 (nry parzyste, domy)
Niedziela 13.01 g. 14.00
1. Panewnicka 343, 343 A, B, C 2. Panewnicka 345, 347, 347A

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

24/25 grudnia. Pasterka w intencji naszych parafian, dobroczyńców, sympatyków i gości oraz dzieła
budowy nowego kościoła i klasztoru.

Z ŻYCIA PARAFII 2018
Najważniejsze wydarzenia w parafii:
- peregrynacja kopii figury św. Michała Archanioła w ramach rekolekcji wielkopostnych,
- 60. rocznica przejęcia przez franciszkanów miejsca na nasz kościół i klasztor,
- pielgrzymka o. Proboszcza do bazyliki św. Antoniego w Padwie i odbiór kamienia
węgielnego pod budowę nowego kościoła w Starych Panewnikach,
- Parafialne Święto Rodzin,
- „Bieg wokół Parafii”,
- 12 parafialnych pielgrzymek, w tym dwie zagraniczne oraz jedna piesza.
Wspólnoty: wspólnota Żywego Różańca (140 osób), FZŚ, schola dziecięca (25 osób), chór
paraf. „Pokój i dobro”, Liturgiczna Służba Ołtarza (19 ministrantów), 2 nadzwyczajnych
szafarzy komunii św., Młodzież Oazowa (7osób), Oaza Rodzin (4 rodziny), Dzieci Maryi
(15), Parafialny Zespół Caritas, Krąg biblijny, Parafialna Rada Duszpasterska.
Statystyka
1. Chrzest
30
7 więcej niż w ubiegłym roku
2. Sakrament bierzmowania
14
4 więcej niż w ubiegłym roku
3. I Komunia św.
57 dzieci 48 więcej niż w ubiegłym roku
Wczesna Komunia św.
4 dzieci
1 więcej niż w ubiegłym roku
4. Sakrament małżeństwa
7
1 mniej niż w ubiegłym roku
5. Sakrament chorych
55
5 więcej niż w ubiegłym roku
chorzy korzystający z odwiedzin w I piątki 25 (244 w ciągu roku - 19 więcej niż w ub.
roku); chorzy korzystający z posługi szafarzy
3
6. Pogrzeby
13 (+78 spoza parafii) w tym mężczyzn 7 kobiet 6
(4 mniej niż w ubiegłym roku)
7. Komunii św. rozdzielono
ponad 46 tys.
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Pewien ksiądz odczytywał akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi. Kiedy zakończył
modlitwę mocnym „amen”, z kościoła rozległo się równie mocne „Bóg zapłać”.
***
Pewna pani o bardzo okazałym wyglądzie śpiewała w kościele: „Cherubini, serafini, ja
i aniołowie inni…”

