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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy
z powodu wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.
2. Do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Dąż do
sprawiedliwości” (Pwt 16,20). Zapraszamy dziś o godz. 16.30 na nabożeństwo kolędowe
z modlitwą o jedność chrześcijan.
3. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Bóg zapłać
za wszystkie ofiary, także te przekazywane podczas kolędy oraz na konto bankowe.
4. Dziś też odbywa się kolęda dodatkowa u osób, które nie mogły jej przyjąć w wyznaczonym
terminie. Msza św. w intencji Parafian, którzy przyjęli kapłana po kolędzie, ministrantów
oraz wszystkich kapłanów, którzy nawiedzali nasze domy i mieszkania odbędzie się
w niedzielę, 27 stycznia o godz. 11.30.
5. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30 przy furcie.
6. Zapraszamy wszystkich kawalerów i panny na Msze św. i Adorację przy Żłóbku do Bazyliki
w Panewnikach w piątek 25 stycznia o g. 18.30.
7. W przyszłą niedzielę doroczna adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku w Panewnikach
o godz. 14.00.
8. W ostatnią sobotę stycznia odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do
Panewnik. Początek w bazylice o godz. 12.00.
9. W nocy z 26 na 27 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju młodzi
naszej archidiecezji będą przeżywać Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym
Franciszkiem w ramach „Panamy na Śląsku”. Również delegacja naszej młodzieży
weźmie udział w tym wydarzeniu.
10. Podczas ferii zimowych, 23 lutego organizujemy wyjazd dzieci do Istebnej na kulig
połączony ze zwiedzaniem chaty góralskiej. Zapisy wraz ze zgodą rodziców na piśmie od
dzisiaj do 10 lutego. Koszt wyjazdu 20 zł (w cenie przejazd, ognisko, kulig i zwiedzanie
chaty).
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.
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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
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
Za ++ Józefę i Czesława KUCHARSKICH, z rodziny KUCHARSKICH i dusze
w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek – wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz. – 21.01
Za ++ Krystynę ROTTER i córkę Barbarę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Marię GOLC, Helenę PŁÓCIENNIK i Monikę JURASZCZYK.
Wtorek – 22.01
Za + Jana FRANCZYK w 6. rocz. śm., rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące.
W int. dziadków Zofii i Stanisława – int. od wnuczka Gabriela.
Środa – 23.01
Za + Annę KOMAREK w kolejną rocz. śm.
W int. Marty z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., Dary
Ducha Świętego, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Czwartek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK – 24.01
Za + Tadeusza KASIŃSKIEGO – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
Za ++ Emilię i Augustyna KOŁODZIEJ.
Piątek – święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła – 25.01

7.00
17.00 W int. Aliny z ok. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
Sobota – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa – 26.01
7.00 Za + żonę Jadwigę JEREMICZ.
18.00 Za + Józefa KOŁODZIEJCZYKA w 1. rocz. śm.
III Niedziela Zwykła – 27.01
7.00
8.30 Za + Jana KACZMARCZYKA w 1. rocz. śm.
10.00 W int. Pauliny CHOLEWA z ok. 11. rocz. ur. i jej taty Michała z ok. 41. rocz. ur.
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów
i Świętych.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
11.30 W intencji Parafian, którzy przyjęli kapłana po kolędzie, ministrantów oraz kapłanów,
którzy nawiedzali nasze domy i mieszkania.
17.00 Za ++ Jerzego JONKA i z pokrewieństwa.
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
Ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto
zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie zostanie przebaczone. (Mt 12,31)
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 2,1-11)
Posłuszni słudzy
Wczucie się w czyjeś trudne położenie jest znakiem miłości, wyobraźni miłosierdzia.
Pośrednictwo Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa i wzbudza wiarę Jego
uczniów. Ale w uratowaniu dobrej reputacji nowożeńców mają udział również
ci, którzy pełnią tam służbę i wykonują polecenie Maryi. Postawa sług
pokazuje, jak ważne jest posłuszeństwo człowieka, by Jezus mógł dokonywać
cudów dla jego zbawienia. On wie najlepiej, czemu służy to, co mi poleca
uczynić. Posłuszeństwo czyni moją relację z Bogiem bardzo owocną. Nie
tylko dla mnie, ale i dla tych, których Bóg stawia na mojej drodze.
Dziękuję Ci, Panie, Boże mój, że potrzebujesz mnie w realizacji swojego dzieła miłości. Niech
odpowiedzią na to będzie pełne wiary moje posłuszeństwo.
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 685 Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest
jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi i „z Ojcem i Synem
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę" (Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański). Dlatego
zagadnienie Boskiej tajemnicy Ducha Świętego znalazło się już w „teologii" trynitarnej. Tutaj
będzie chodziło o miejsce Ducha Świętego w „ekonomii" Bożej.
http://www.teologia.pl/m_k/kkk1d04.htm

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

6.01.2019

Dzieci u Jezusowego żłobka w naszym kościele
Jasełka
11.01.2019

Adoracja

18 – 25 STYCZNIA TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Hasło tygodnia: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20)
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 rozważany będzie biblijny tekst
zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa 16,19–20. Materiały do ekumenicznych modlitw
przygotowali chrześcijanie z Indonezji.
Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:
 Dzień 1: Niech prawo rozlewa się jak woda, a sprawiedliwość
jak niewysychający potok (Am 5,24)
 Dzień 2: Niech wasze „tak” znaczy „tak”, a „nie” znaczy „nie”
(Mt 5,37)
 Dzień 3: Pan jest łaskawy i miłosierny (Ps 145,8)
 Dzień 4: Bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie (Hbr 13,5)
 Dzień 5: Zwiastować ubogim Dobrą Nowinę (Łk, 4,18)
 Dzień 6: Imię Jego: Pan Zastępów (Jr 10,16)
 Dzień 7: O kobieto, wielka jest twoja wiara (Mt 15,28)
 Dzień 8: Pan jest moim światłem i moim zbawieniem (Ps 27,1)
https://ekumenia.pl/

8 stycznia
125. rocznica urodzin św. o. Maksymiliana Marii Kolbego
Właściwa osoba na nasze czasy powszechnego zakłamania
14 sierpnia, dzień przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, Kościół
wspomina św. Maksymiliana Marię Kolbego (urodzonego w Zduńskiej
Woli 8 stycznia 1894 i umęczonego w Auschwitz 14 sierpnia 1941),
kapłana i polskiego franciszkanina, ogłoszonego świętym w 1982 r.
przez papieża Jana Pawła II. Maksymilian jest znany z tego, że ofiarował
swe życie za ojca rodziny w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Pragnąc pociągnąć wszystkich ludzi do miłości Boga, ten franciszkanin
(prawdziwy mąż Boży), wypełniając pierwszy warunek misji Kościoła, jakim jest naśladowanie
Chrystusa, prawdziwego misjonarza Ojca, zrobił tak jak On: uniżył się i ogołocił ze
wszystkiego dla miłości bliźniego.

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 jest 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

W pewnej parafii kaznodzieja przygotował sobie solidne kazanie. W stosownej chwili zaczął:
- Tak często mówimy „Wierzę w jednego Boga”…
W tym momencie jakaś kobieta – zapewne zatopiona w głębokiej modlitwie – wstała
i wielkim głosem jęła kontynuować: „Ojca Wszechmogącego…”. W tym momencie
wstała reszta równie rozmodlonych wiernych, aby wyznać swoją wiarę. Zapewne
wielu dziwiło się potem, że takie było krótkie kazanie.

