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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Dziś Święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz
zapowiedzią ustanowienia chrztu chrześcijańskiego. Zapraszamy na nabożeństwo kolędowe
o 16.30. O godz. 17.00 spotkanie świąteczne Paraf. Rady Duszpasterskiej.
Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły roku liturgicznego.
2. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
3. Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się w środę o godz. 7.00.
4. W czwartek, 17 stycznia w naszym kościele przypada dzień wiecznej adoracji. Pragniemy
modlić się o pokój na świecie, za ojczyznę, naszą archidiecezję, w intencji parafian,
dobroczyńców naszego kościoła i klasztoru, rodzin, naszej wspólnoty zakonnej, o nowe
powołania do służby Bożej z naszej parafii oraz w int. dzieła budowy naszego kościoła
i klasztoru. Plan adoracji wg ulic parafii jest wywieszony w gablotce, dostępny w gazetce
parafialnej, a także na stronie internetowej. Jeśli komuś wyznaczona godzina nie odpowiada,
można wybrać inny czas. Adoracja dla wszystkich grup parafialnych od 17.30 - 18.00.
5. 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.
17.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
6. W piątek zapraszamy również babcie i dziadków wraz z wnukami na Mszę św. w ich
intencji o 17.00. Będziemy również modlić się za naszych zmarłych dziadków i babcie.
7. Zapraszamy na jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 80
w Katowicach w sobotę o godz. 11.00.
8. W piątek też rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał
do 25 stycznia. Hasło tygodnia: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20).
9. Spotkanie świąteczne wspólnoty Domowego Kościoła odbędzie się w sobotę o godz. 14.30.
10. W tym tygodniu odwiedzimy parafian z ul. Panewnickiej, Łąkowej i nowych
Mieszkańców naszej parafii. W piątek kończymy odwiedziny duszpasterskie. Dziś jeszcze
można się zgłosić na kolędę dodatkową, która odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia.
11. 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. 13.01 – 20.01.2019
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,
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Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych dla Solenizantki i całej rodziny.
Za + Jana RAMUSIŃSKIEGO w 1. rocz. śm.
Poniedziałek – 14.01
Za + Jacka MUC.
W int. rodziny MUC.
Wtorek – 15.01
Za + Rufina i Łucję BAŃCZYK i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. Zosi HAŚNIK z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Anioła Stróża.
Środa – Pierwszych Męcz. Franciszkańskich Berarda i Towarzyszy – 16.01
Za ++ Agnieszkę i Wiktora KOT, dwóch synów i synową Urszulę, córkę Anielę i dusze
w czyśćcu cierpiące.
W int. naszej Ojczyzny.
Za + Mirosławę MIDLEJA w 13. rocz. śm.
Czwartek – św. Antoniego, opata – WIECZNA ADORACJA – 17.01
W int. Marii z ok. 65. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
dla niej i całej rodziny.
Za ++ rodziców Jerzego i Martę MITAS, Jadwigę i Lucjana DRUŻBA oraz z rodzin
MITAS, WOJTYCZKA, DRUŻBA, RAJWA i Jana KLAJA.
Piątek – 18.01
Za + Lidię BITNER w 2. rocz. śm. oraz jej mamę Kazimierę.
Za babcie i dziadków żyjących i zmarłych.
Sobota – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa – 19.01
Za + Edwarda SMOLARCZYKA w 30. dn. po śm. – int. od Zakł. Pogrz. „Angelus”.
Za + Fabiana DELIĆ w rocz. śm.
W int. Jerzego, Teresy, Rity z ok. 60. rocz. ur. oraz w int. Krystiana z ok. 40. rocz. ur.
z podz. za otrzym. łaski z pr. o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów
i Świętych.
TD
II Niedziela Zwykła – 20.01
Za ++ Marię SZCZĘPKA w 1. rocz. śm., jej męża Bolesława i dwóch synów.
Za ++ Agnieszkę BOREK we wspomn. ur. i krewnych z obu stron.
W int. Hildegardy BECZAŁA z ok. 85. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
TD

11.30 Do Bożej Opatrzności i Dzieciątka Jezus przez wstaw. Matki Bożej i św. Antoniego w int.
Weroniki SZOJDA z ok. 75. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i wszelkie łaski, zdrowie, opiekę Maryi, św. Michała Archanioła i Świętych. TD

17.00 Za ++ Józefę i Czesława KUCHARSKICH, z rodziny KUCHARSKICH i dusze
w czyśćcu cierpiące.
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.
DUCH ŚWIĘTY
Duch Święty rozlany w nas czyni to, co woda: obmywa, ochładza, odnawia, nawadnia.
Oczyszcza nas z brudu i uśmierza płomienie naszej pożądliwości; odnawia nas pokarmem
Boskiego Słowa oraz Sakramentem ołtarza; wlewa w nas duchowe pocieszenie. (Św. Albert)

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 3,15-16.21-22)
Konsekwentni w wypełnianiu misji
Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z jakim wypełniał swoją misję, mogły
w wielu zrodzić myśl, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Lecz Jan cierpliwie wyjaśniał:
– Czekamy na Tego, który będzie „chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,
16). Kiedy więc Jezus staje przed nim w wodach Jordanu, Jan jest bardzo
przejęty. Wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu pokuty, którego on udziela, bo
jest bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca
wypełnia misję, jaką otrzymał od Boga. Jest też świadkiem, jak Syn Boży
przychodzi wypełnić misję powierzoną przez Ojca. Jezus zniża się do mnie,
bierze na siebie wszystkie moje grzechy i słabości. W wodach chrztu pokazuje mi drogę
mojego odrodzenia. Wskazuje, że również do mnie odnoszą się słowa Ojca: „Ty jesteś moje
dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”. Nie jestem zatem zdany wyłącznie na siebie.
Dziękuję Ci, Ojcze pełen miłości! Patrząc na siebie, nie znajduję żadnego motywu, ale wiem, że
jestem Twoim umiłowanym dzieckiem.
ks. Janusz Lekan
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 684 Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę
i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali "jedynego
prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa" (J 17, 3). Jest On jednak
ostatni w objawieniu Osób Trójcy Świętej. Św. Grzegorz z Nazjanzu, "Teolog", wyjaśnia ten
rozwój pedagogią Boskiego "zstępowania":
Stary Testament głosił wyraźnie Ojca, Syna zaś bardzo niejasno. Nowy objawił Syna i pozwolił
dostrzec Bóstwo Ducha. Teraz Duch mieszka pośród nas i udziela nam jaśniejszego widzenia
samego siebie. Nie było bowiem rzeczą roztropną głosić otwarcie Syna, gdy nie uznawano
jeszcze Bóstwa Ojca, i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar, jeśli można użyć nieco
śmiałego wyrażenia, kiedy jeszcze Bóstwo Syna nie było uznane... Jedynie na drodze postępu
i przechodzenia "od chwały do chwały" światło Trójcy Świętej zajaśnieje w pełniejszym blasku
(Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes theologicae, 5, 26: PG 36, 161 C).
http://www.teologia.pl/m_k/kkk1d04.htm

PLAN KOLĘDY NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
Niedziela 13.01 g.14.00
Poniedziałek 14.01
g. 16.00
Wtorek 15.01 g. 16.00
Środa
16.01 g. 16.00
Czwartek 17.01
g. 16.00
Piątek
18.01 g. 16.00
Niedziela 20.01 g.14.00

1. Panewnicka 343, 343 A, B, C 2. Panewnicka 345, 347, 347A
1. Panewnicka 337, 337A, 339
2. Panewnicka 341, 341A, 349, 349A
1. Panewnicka 361, 363, 365, 367 2. Panewnicka 351, 353, 355
1. Panewnicka Osiedle „Zielona Aleja”
2. Panewnicka 374
„Mariówka”, 433 – 439 (nry nieparzyste, domy)
1. Panewnicka 319 – 401 (nry nieparzyste, domy i nowy dom
szeregowy)
2. Łąkowa Nowe Osiedle 19 – 31
1. Łąkowa (domy); Łąkowa Nowe Osiedle 7 – 17
2. Nowi Mieszkańcy Parafii (wcześniej należy zgłosić w kancelarii)
Kolęda dodatkowa
C + M + B 2018/2019

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

Tegoroczna
szopka w naszym
kościele (staropanewnickie
Greccio)

7.30 – 8.00
Uczestnicy Mszy św. o 7.00
8.00 – 9.00
Bałtycka
9.00 – 10.00
Bema
10.00 – 11.00
Cienista, Jęczmienna, Ustronna
11.00 – 12.00
Koszykowa, Zielona Aleja
12.00 – 13.00
Wymysłów, Wymysłów Tylna
13.00 – 14.00
Kuźnicka, Śmiłowicka
14.00 – 15.00
Łąkowa
15.00 – 16.00
Owsiana
16.00 – 17.00
Panewnicka, Partyzantów
17.00 – 17.30
Ziembowa
17.30 – 18.00
GRUPY PARAFIALNE
Protokół z 7. posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Parafii pw. św. Antoniego w Katowicach-Starych Panewnikach /skrót/
Dnia 2 grudnia 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Parafialnej.
Część formacyjna była poświęcona oddziaływaniu Ducha Świętego na wspólnotę wiernych .
O. Serafin przypomniał, że rozpoczynający się nowy rok kościelny jest kontynuacją
dwuletniego programu duszpasterskiego zatytułowanego „Duch, który umacnia miłość”.
Ojciec Proboszcz przypomniał najważniejsze wydarzenia w naszej parafii: pielgrzymkę do
Włoch, pobyt Wspólnoty Cenacolo w naszym kościele, wyjazd młodzieży szlakiem św.
Stanisława Kostki, organizację Nocy Świętych (31.10), spotkanie dekanalne w naszym
kościele, uroczystą Mszę św. z okazji Święta Niepodległości, pielgrzymkę do Narodowego
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
O. Proboszcz przekazał także informację na temat wyników liczenia wiernych: we Mszy
niedzielnej w tym roku uczestniczyły 903 osoby ( w zeszłym 834).
O. Serafin przypomniał, iż przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia. Poinformował, iż
Msze roratnie będzie prowadził on sam oraz o. Maksymin. Poprosił także o budowę szopki
w prezbiterium naszego kościoła. Na koniec przedstawił sprawy gospodarczo-finansowe: został
zakupiony nowy mikrofon; w obejściu kościoła ścięto drzewo, które zagrażało przechodniom.
Przedstawił także relację z parafialnego Dnia Papieskiego oraz z akcji sprzedawania
„kremówek”, dziękując wszystkim zaangażowanym.
O. Proboszcz podziękował parafianom za pamięć o kapłanach. Zwrócił uwagę na fakt, iż na
naszym cmentarzu nie powstała jeszcze kwatera dla franciszkanów. Zebrani podjęli decyzję, by
skierować w tej sprawie pismo do Kapituły Prowincjalnej, która jest zaplanowana na początek
czerwca 2019 r.

