Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego Padewskiego
ul. Panewnicka 463; 40-774 Katowice-Stare Panewniki; tel. 32-252-73-58
www.starepanewnikiofm.pl; stare.panewniki@archidiecezja.katowice.pl
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Za każdą
ofiarę, również za ofiary przekazywane na specjalne konto (ostatnio wpłynęła znaczna suma
od rodziny naszej parafii, która prosiła o anonimowość) składamy serdeczne Bóg zapłać.
3. Dziś udzielamy uroczystego błogosławieństwa kierowcom oraz ich samochodom i innym
pojazdom mechanicznym. W dniach 21-28 lipca będzie obchodzony 20. Ogólnopolski
Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa” wraz
z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki
transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona
kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi
o bezpieczne podróże dla wszystkich.
4. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do
kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie o umożliwienie ich dzieciom spełnienie
praktyk religijnych, a szczególnie udziału w niedzielnej Mszy św.
5. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o 16.30.
6. Nauki wraz z dniem skupienia dla narzeczonych rozpoczną się w środę o godz. 19.00.
7. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
8. Za tydzień kolejny Parafialny Rajd Rowerowy - tym razem do Chudowa
i Bujakowa. Wyjazd o godz. 15.00.
9. Paraf. pielgrzymka w Bieszczady odbędzie się 5 i 6 października. Koszt 275 zł. Zapisy
i zaliczka przy furcie.
10. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.01-1.02.2020 r.)
Plan pielgrzymki – w gazetce paraf., w gablotce oraz na stronie internetowej.
11. 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. 21.07 – 28.07.2019
XVI Niedziela Zwykła – 21.07
7.00 Za + Andrzeja GOŁĘBIOWSKIEGO – int. od cioci Zofii z rodziną z Połomi.
8.30 Za ++ Franciszka i Ignacego TOMALA, rodziców i rodzeństwo.
11.30 W int. Anny i Kazimierza SZYMANIAK z ok. 1. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Po Mszy św. chrzest: Antonina Grociak

17.00 Za ++ Stefana PANASIUKA, rodziców i rodzeństwo.
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Poniedziałek – święto św. Marii Magdaleny – 22.07
Za + Andrzeja GOŁĘBIEWSKIEGO – int. od firmy „Bronowscy Garniechów”.
Za + Józefa GRABIEC – int. od siostrzenicy Władzi z rodziną.
Wtorek – święto św. Brygidy, zak., patronki Europy – 23.07
Za ++ Helenę SWOBODA, rodziców i brata Henryka.
W int. Krystyny, Danuty, Jerzego z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie i dary Ducha Świętego.
Środa – wspomnienie św. Kingi, dz. – 24.07
Za ++ dziadków PSZCZÓŁKA, WAŁKIEWICZ, KLIŚ i KEMPSKICH.
Za + Józefa GRABIEC – int. od Anny Rozlazły.
Czwartek – święto św. Jakuba, Apostoła – 25.07
Za + Józefa GRABIEC – int. od Zofii i Leszka Łach z Rzeszowa.
Za + Marię RUSZNICA w 5. rocz. śm.
Piątek – wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP – 26.07
Za + Józefa GRABIEC – int. od Krystyny Kopeć.
Za ++ męża Gerarda STASZEK, syna Ryszarda, rodziców Monikę i Rafała oraz
z pokrewieństwa.
Sobota – 27.07
Za + Józefa GRABIEC – int. od rodziny Zaguła.
Za ++ Czesławę i Władysława PARZYCH oraz rodziców z obu stron.
XVII Niedziela Zwykła – 28.07
Za + Józefa GRABIEC – int. od siostry Wandzi.
W int. br. Lucjana z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
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11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 Za + Adelajdę BUJARSKĄ w rocz. śm.

W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Alojzego WALTERA (od 2 – 31.07.2019)
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.
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)

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 10,38-42)
Ugościć Boga
Dom Marii i Marty jest miejscem, w którym Jezus zawsze odnajduje atmosferę
sprzyjającą odpoczynkowi, gościnność we wszystkich wymiarach. A
jednocześnie pozwala obu siostrom doświadczać, jak ubogacające jest podejmowanie tego
Gościa. Gościnność jest piękną cechą człowieka. Czy jednak zawsze ktoś przeze mnie
goszczony odejdzie ubogacony? Wiele trudu wkładamy, aby zadbać o potrzeby jego ciała.
Jezus nie gani gościnności Marty, lecz pokazuje, że człowiek to nie tylko żołądek do
napełnienia. Gościnność to przede wszystkim spotkanie. To dar czasu, aby przyjąć kogoś ze
wszystkimi radościami i problemami, które przynosi. Wysłuchać, doradzić, razem pomilczeć
lub popłakać. A przede wszystkim w centrum postawić Chrystusa, w Nim wszystko odnaleźć.
Czy moja gościnność jest znakiem wiary dzielonej z innymi?

Pomóż mi, Panie, abym nosił w swoim sercu troskę o Twoją obecność w drugim człowieku.
Niech każdy rodzaj Twojej obecności będzie doświadczeniem ubogacającym: w słowie Twojej
mądrości i służbie miłości braciom.
ks. Janusz Lekan
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM

polecić."

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
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005

KKK 715 Teksty prorockie dotyczące wprost zesłania Ducha Świętego są wyroczniami, przez
które Bóg mówi do serca swego ludu językiem obietnicy, z akcentami "miłości i wierności"
(Por. Ez 11, 19; 36, 25-28; 37, 1-14; Jr 31, 31-34; Jl 3, 1-5); ich wypełnienie ogłosi Piotr
w poranek Pięćdziesiątnicy (Por. Dz 2, 17-21). Według tych obietnic, w "czasach ostatecznych"
Duch Pana odnowi serca ludzi, wypisując w nich nowe prawo; On zgromadzi i pojedna
rozproszone i podzielone narody; przekształci pierwsze stworzenie i Bóg zamieszka w nim
razem z ludźmi w pokoju.
DUCH ŚWIĘTY
Pan powierzył Duchowi Świętemu swoją własność, to jest człowieka, który wpadł w ręce
zbójców. Nad nim sam się wzruszył, opatrzył jego rany i za niego dał dwa królewskie denary.
A my, którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca i Syna mamy pomnożyć
denar nam dany i pomnożony zwrócić naszemu Panu.
(św. Ireneusz)
PIELGRZYMKA DO JORDANII
I IZRAELA
Pod patronatem DELEGATURY ZIEMI ŚWIĘTEJ

TEL AVIV – JEROZOLIMA – BETLEJEM
– RZEKA JORDAN – NAZARET – GÓRA
KARMEL – MORZE MARTWE – AIN
KAREM – AMMAN – GÓRA NEBO –
MADABA – PETRA 25.01-01.02.2020
Ewangelii Jezusa nie można w pełni
zrozumieć bez poznania palestyńskiej ziemi. Ziemia Święta to geografia zbawienia, miejsce
historycznej działalności Boga na rzecz odkupienia człowieka. Choć cały świat jest dziełem
Boga Stworzyciela i wszędzie pełno jego śladów, to jednak pełnia tego objawienia i dzieło
odkupienia dokonało się na tej ziemi, którą często nazywa się „Piątą Ewangelią" (E. Renan)
1. dzień KATOWICE – TEL AVIV
Zbiórka na lotnisku, odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Izraela. Kolacja i nocleg
w Betlejem.
2. dzień BETLEJEM – AIN KAREM
Betlejem. Pole Pasterzy. Bazylika Bożego Narodzenia. Grota Mleczna. Ain Karem Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Klasztor Małej
Arabki. Grota Dawidowa. Nocleg w Betlejem.
3. dzień JEROZOLIMA
Góra Oliwna – panorama na miasto. Zejście drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus
Flevit – tu Pan zapłakał nad losem Jerozolimy. Ogrójec – ogród Getsemani i Bazylika
Narodów, czyli kościół Agonii Chrystusa. Ściana Płaczu – jedyna zachowana do dnia
dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Wieczernik. Żydowska dzielnica Jerozolimy.
Opactwo Zaśnięcia NMP. Synagoga monumentu Króla Dawida. Nocleg w Betlejem.

4. dzień JEROZOLIMA – STARE
MIASTO – BETANIA
Brama Lwów. Wizyta w Kościele Świętej Anny.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Msza święta. Bazylika
Bożego Grobu. Morze Martwe. Nocleg w Betlejem.
5. dzień BETLEHEM – TABGHA
– KAFARNAUM – AMMAN
Nazaret Bazylika Zwiastowania NMP. Sanktuarium
w Kanie Galilejskiej. Góra Błogosławieństw. Rejs łodzią
po Jeziorze Galilejskim. Przejazd na granicę izraelsko –
jordańską. Nocleg w Ammanie.
6. dzień AMMAN – GÓRA NEBO – MADABA – WADI MUSA
Amman – panorama miasta. Madaba – miasto Chrześcijan. Cerkiew Św. Jerzego, gdzie
znajduje się mozaikowa podłoga z mapą, składająca się z dwóch milionów kawałków. Góra
Nebo. Msza święta. Betania. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w miejscu Chrztu Jezusa po
jordańskiej stronie. Wadi Musa. Nocleg w Wadi Musa.
7. dzień PETRA
Petra – starożytna metropolia na południowym szlaku karawan. Skarbiec, Grobowce
Królewskie, Wąwóz Siq – skalne miasto. Przejazd na granicę jordańsko - izraelską. Nocleg
w Betlejem.
8. dzień TEL AVIV – KATOWICE Wylot do Polski.
CENA: 1080 USD CENA ZAWIERA: • Przelot samolotem; • Transport komfortowym autobusem na
terenie Izraela (lotnicze siedzenia); • 7 noclegów – Hotel 3*** w pok. 2, 3- os. (jedynki za dopłatą –
200 USD); • śniadania, obiadokolacje; • Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, • Koszty zwiedz. wg
programu; • Opiekę duchową Kapłana; • opieka przewodnika o. dra Feliksa Rachwalika OFM –
biblisty, wykładowcy egzegezy ST oraz teologii biblijnej w WSD Franciszkanów w KatowicachPanewnikach, Delegata Ziemi Św.; CENA NIE ZAWIERA: • Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
wraz z kosztami ich rezygnacji, lokalnych przewodników, opłat miejscowych, systemu Tour Audio
Guide, 190 USD płatne w Izraelu u lokalnego kontrahenta; • Ewentualnej dopłaty do pokoju 1–
osobowego 200 USD; • Obowiązkowa opłata za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 PLN; •
Dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji KR z udziału w pielgrzymce, wykupienie polisy
w dniu podpisania umowy z BP Galilea Travel; • Dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych
CP wykupienie polisy w dniu podpisania umowy z BP Galilea Travel; • Wycieczki fakultatywnej –
Jerozolima nocą 25 USD, Jeepy 5 USD. Zapisy i zaliczkę przyjmuje: o. Serafin do 1września 2019 r.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE
Organizator Pielgrzymki
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 43-100 Tychy, tel: 32 131 86 62
kom: +48 516 145 668, biuro@galileatravel.pl www.galileatravel.pl
Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach ul. Panewnicka 463, 40-774
Katowice tel: 32 252 73 58 stare.panewniki@archidiecezjakatowicka.pl
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie
charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

W sali rozpraw:
- Czy oskarżony był już karany przedtem?
- Nie, Wysoki Sądzie. Zawsze potem…

