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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem
pasyjnym o godz. 16.15.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru, a przed
kościołem zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.
2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa Drogi
Krzyżowej - w każdy piątek po Mszy św. o 7.00 i 17.00 oraz w środy po Mszy św. o 18.00.
Dzieci uczestniczą w Wielkim Poście we Mszy św. i Drodze Krzyżowej w każdy piątek
o 17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o 16.15. Zachęcamy do składania
zalecek za zmarłych, w intencji których będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej.
3. Wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny, spełniając
przy tym zwykłe warunki odpustu.
4. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia,
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, a także do wpisania się na czas Wielkiego Postu
lub dłuższy do księgi abstynencji, która wyłożona jest pod chórem.
5. We wtorek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. O godz. 17.30 modlitwa różańcowa,
którą poprowadzi wspólnota Żywego Różańca - Róża męska św. Józefa. Podczas Mszy św.
o godz. 18.00 zawierzymy św. Józefowi mężów i ojców rodzin. Przy okazji zachęcamy
mężczyzn do włączenia się we wspólnotę Żywego Różańca pod płaszczem Maryi. Specjalne
deklaracje są wystawione na półce pod chórem.
6. Spotkanie młodzieży odbędzie się w czwartek. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00.
Zapraszamy także młodzież po bierzmowaniu.
7. Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę wielkanocnych darów (żywności trwałej,
słodyczy i artykułów chemicznych) dla potrzebujących rodzin naszej parafii. Dary te prosimy
składać przy ołtarzu św. Antoniego lub przy furcie klasztornej. W Wielkim Poście otwórzmy
nasze serca na potrzebujących.
8. W niedzielę, 31 marca odbędzie się zbiórka na pomoc rodzinom w Aleppo. Niech to będzie
nasza parafialna jałmużna wielkopostna dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Są
również do nabycia Świece – Paschaliki małe w cenie 6 zł., duże 12 zł. Dochód ze sprzedaży
przeznaczony będzie na cele charytatywne.
10. Są również do zabrania kartki z programem rekolekcji parafialnych, które odbędą się w dn. od
6 do 10 kwietnia br.
Polećmy Bożemu Miłosierdziu zmarłą w ostatnim tygodniu parafiankę śp. Ilonę LIGOCKĄSOKOŁOWSKĄ z ul. Bałtyckiej(72 l.) Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Pan Bóg nam błogosławi na wielkopostnej drodze do Wielkanocy.
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II Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.
Za ++ Alfreda i Gertrudę MOKRY oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Andrzeja PIETRZAKA w 1. rocz. śm.
W int. Natalii z prośbą o Boże błog., Dary Ducha Świętego na czas egzaminów
i o dobre wybory życiowe.
W int. Kingi MĄCZNIK z ok. 10. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych dla niej i całej rodziny.
Za ++ rodziców Klarę i Stanisława POCZTOWSKICH oraz dwóch braci.
Poniedziałek – 18.03.
Za ++ Józefę ŁASKAWSKĄ, męża Władysława, dwóch synów, dwie wnuczki i dusze
w czyśćcu cierpiące.
W int. członków Chóru Parafialnego „Pokój i dobro” oraz ich rodzin.
Za + Genowefę WCISŁO – int. od Edyty z rodziną.
Wtorek – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – 19.03.
W pewnej intencji.
Za ++ ojca Jana, rodziców i rodzeństwo.
Za + Ryszarda SZCZESZEK w 1. rocz. śm.
Środa – 20.03.
W int. Piotra z prośbą o uzdrowienie oraz w int. Anny i Adriana z prośbą o wypełnienie
woli Bożej.
Za ++ rodziców Jana i Jadwigę BURZYK.
Za + Genowefę WCISŁO – int. od kuzynostwa i cioci z Dalanowa.
Czwartek – 21.03.
Za ++ Antoniego, z rodzin BRODOWSKI, LECH, ŻUREK i WIĘCEK.
Za ++ rodziców Antoniego i Marię DRABIK oraz brata Stanisława.
W int. Pawła z prośbą o łaskę uzdrowienia.
Piątek – 22.03.
Za ++ Gertrudę, Karola i Zygmunta KRAWCZYK.
Za + mamę Joannę KANDZIA w 1. rocz. śm.
Za + Bronisławę DRZEWIECKĄ w 1. rocz. śm.
Sobota – 23.03.
Za + Genowefę WCISŁO - int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
Za ++ męża Janusza, teścia Władysława, z rodziny PETER i dusze w czyśćcu cierpiące.
III Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.
Za ++ Leokadię, Felicję, Stanisława SŁOWIŃSKICH, Marię GOJ i Katarzynę
HOFMAN.
Za + Wojciecha WOLNEGO – int. od żony i dzieci z rodzinami.
Za ++ brata Janusza STARAK i rodziców.
W int. Antoniny CHOJOWSKIEJ, rodziców i rodziców chrzestnych.
Chrzest po Mszy św.

17.00 Za ++ Agnieszkę MATYSIK, męża Ryszarda, rodziców Balbinę i Tomasza BINIEK.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Piotra STAWINOGĘ (od 3.03. do 2.04.2019)
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
(Łk 9,28b-36)
Przebywanie z Bogiem
Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy.
Chce, by to spotkanie było ubogacające i umacniające. Modlitwa jest
spotkaniem z Bogiem, w którym lepiej Go poznaję, a On wskazuje mi, jak mam żyć, i daje
niezbędne ku temu łaski. Najpierw potrzebuję jasnej świadomości, że przebywam przed
żywym, prawdziwym Bogiem. On ciągle to potwierdza, choć nie mogę Go zobaczyć oczami,
tak jak apostołowie na górze. Jednocześnie muszę nadstawić uszu: Bóg mi przypomina, że
Jezus jest prawdziwym Bogiem, Jego Jedynym Synem. Istotą mojego bycia chrześcijaninem
jest ufne posłuszeństwo Jezusowi. Miłość skraca drogę od słuchania do posłuszeństwa.
Przemień, Panie, moje serce, aby zawsze Ciebie szukało i umacniało się Twoją obecnością,
wtedy łatwiej będzie mi zobaczyć, że droga posłuszeństwa wiedzie do zmartwychwstania.
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

Symbole Ducha Świętego
KKK 694 Woda. Symbolika wody oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu,
ponieważ po wezwaniu Ducha Świętego staje się ona skutecznym znakiem sakramentalnym
nowego narodzenia; jak nasze pierwsze naturalne narodzenie dokonało się w wodzie, tak woda
chrzcielna rzeczywiście oznacza nasze narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w
Duchu Świętym. "Ochrzczeni w jednym Duchu" zostaliśmy również, napojeni jednym
Duchem" (1 Kor 12, 13): Duch jest więc także w sposób osobowy Wodą żywą, która wypływa
z boku Chrystusa ukrzyżowanego (Por. J 19, 34; 1 J 5 8) jak ze swego źródła i która tryska w
nas na życie wieczne (Por. J 4,10-14; 7, 38; Wj 17,1-6; Iz 55, 1; Za 14, 8; 1 Kor 10, 4; Ap 21, 6;
22,17).
http://www.teologia.pl/
DUCH ŚWIĘTY
Duch nigdy nie zaprzestanie być strażnikiem nadziei w sercu człowieka. W Nim cała ludzka
historia jest z góry przeznaczona do szczęśliwości (Roger Poudrier „Tchnienie życia”).
ZNAK POPIOŁU NA POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
Na Wzgórzu Awentyńskim w Rzymie, w procesji z bazyliki św. Anzelma do bazyliki św.
Sabiny Papież rozpoczął obchody Wielkiego Postu, przewodnicząc liturgii Środy Popielcowej.
W ten sposób rozpoczęło się nawiedzanie tzw. kościołów stacyjnych. To antyczna tradycja
wielkopostna polegająca na pielgrzymce do wyznaczonych świątyń, aby wśród codziennych
obowiązków zatrzymać się w postawie modlitwy i skierować w stronę świętości, do której
jesteśmy powołani.
W homilii wygłoszonej w czasie Eucharystii Papież podkreślił za prorokiem Joelem, że Wielki
Post to czas powracania do Pana, czyli skorygowania kursu, którym się kierujemy w
codzienności. Aby wybrać ten prawidłowy, otrzymujemy znak, którym jest popiół sypany na
nasze głowy, przypominający, że nic z tego, o co tutaj na ziemi zabiegamy, nie zabierzemy ze
sobą. Dobra są tymczasowe i jak popiół przemijają. Franciszek wezwał więc do uwolnienia się
od iluzji pogoni za prochem, ponownego zwrócenia się do Boga i otwarcia na wieczność nieba,
aby żyć w wolności dzieci Bożych. Paweł Pasierbek SJ – Watykan https://www.vaticannews.va/

125. rocznica urodzin św. o. Maksymiliana Marii Kolbego
Życiorys (6)
Pod koniec lipca 1941 r. z obozu uciekł jeden z więźniów. W odwet za
tę ucieczkę Niemcy wybrali dziesięciu ludzi na śmierć głodową.
Jednym z wybranych na śmierć był Franciszek Gajowniczek, który
rozpaczał, że zostawi żonę, dzieci. Wtedy z szeregu wyszedł
o. Maksymilian i zgłosił się na śmierć za niego. Tak o tym wspomina
sam Gajowniczek:
Nieszczęśliwy los padł również na mnie. Ze słowami: Ach, jak żal mi
żony i dzieci, które osierocam - udałem się na koniec bloku. Miałem iść do celi śmierci
głodowej. Te słowa słyszał o. Maksymilian Kolbe. Wyszedł z szeregów, zbliżył się do
"Lagerfuhrera" Fritzscha i usiłował ucałować jego rękę. Fritzsch zapytał tłumacza: Czego życzy
sobie ta polska świnia? O. Kolbe wskazując ręką na mnie, wyraził swoją chęć pójścia za mnie
na śmierć. Fritzsch ruchem ręki i słowem niech wyjdzie, kazał mi wystąpić z szeregu
skazańców, a moje miejsce zajął o. Maksymilian Kolbe. Za chwilę odprowadzono ich do celi
śmierci, a nam kazano rozejść się na bloki...
https://niepokalanow.pl/
Żeby zrobić przyjemność jak największą Panu Bogu, unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego
i powszedniego, ale staraj się wypełnić także rady. Nic nie ufaj sobie: we wszystkim całkowicie
zaufaj miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi.
(św. Maksymilian Maria Kolbe)

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

10.03.2019

Pielgrzymka młodzieży do Wadowic (Dom św. Jana Pawła II) i Zabawy
(Sanktuarium i Dom bł. Karoliny Kózkówny)

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
- Jasiu, nie pij wody z kałuży. – Dlaczego? – Bo tam jest mnóstwo bakterii. – Eee… Nie
ma ani jednej. Przejechałem po nich dwa razy rowerem!

