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
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o godz. 14.30.
3. Trwa sierpień; zachęcamy do trzeźwości i abstynencji wpisując się do księgi abstynencji. Ze
względu na obowiązujące RODO wypisujemy specjalną deklarację, podając swoje dane oraz
czas, na jaki podejmujemy abstynencję i wrzucamy do skarbonki pod chórem. Dane zostaną
wpisane do Parafialnej Księgi Trzeźwości.
4. Przypominamy, że w czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki odprawiamy o godz.
18.00, natomiast w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 10.00.
5. Msza św. i nabożeństwo za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą
przed Najśw. Sakramentem o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, uzależnień, stanów
depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku w środę o18.00.
6. W czasie wakacji, urlopów nie zapominajmy o Panu Bogu, o naszej obecności na Mszach
św. niedzielnych. Zachęcamy także do nawiedzania w tym czasie miejsc świętych.
7. 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.
8. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50, natomiast kolejny
Parafialny Rajd Rowerowy odbędzie się w sobotę, 17 sierpnia.
9. Pielgrzymka kobiet do Piekar Śl. odbędzie się 18 sierpnia. Z naszej parafii wyruszy
rowerowa pielgrzymka o godz. 7.00.
10.Zostało jeszcze kilka miejsc na paraf. pielgrzymkę w Bieszczady 5 i 6 października. Koszt
275 zł. Zapisy i zaliczka przy furcie.
11. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.01-1.02.2020 r.)
Plan pielgrzymki - w gablotce oraz na stronie internetowej. Prosimy o uregulowanie zaliczki
do 15 sierpnia.
12. Autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę z naszej parafii planowana jest na 9 listopada.
Msza św. w intencji naszej Parafii z zawierzeniem Maryi duszpasterzy i wszystkich Parafian
odbędzie się w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 14.00.
13. 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.

4.08–11.08.2019

XVIII Niedziela Zwykła – 4.08
7.00 Za + Tima KORSKIEGO.
8.30 Za ++ Józefa SĘDZIAK w 10. rocz. śm., syna Władysława i rodziców.
11.30 W int. małżonków PORADA z ok. kolejnej rocz. śl. z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze bł. Boże, opiekę Maryi i Świętych oraz zdrowie dla jubilatów, a także dla syna
Marka z rodziną i córki Ewy.
TD
17.00 Za ++ Bernarda KOZUBEK w 3. rocz. śm. i jego rodziców Hildegardę i Jerzego
KOZUBEK.
17.00 W int. Danuty i Michała KEMPSKICH z ok 25. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę Maryi, Aniołów i Świętych. TD
Poniedziałek – 5.08
7.00 Za ++ Krzysztofa BUGAJ, rodziców z obu stron, braci Stanisława i Edwarda, szwagra
Adama i Krzysztofa POMPKA.
18.00 Za + Wincentego KOSIECKIEGO i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – święto Przemienienia Pańskiego – 6.08
7.00 Za ++ Zofię i Jana GODZIEK.
18.00 Za + Urszulę NASTULA w 1. rocz. śm.
Środa – 7.08
7.00 W int. Piotra z prośbą o uzdrowienie oraz w int. Anny z prośbą o Boże błog.
18.00 Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym
wieku.
Czwartek – wspomnienie św. Dominika, prezb. – 8.08
7.00 Za + Antoniego BRODOWSKIEGO.
18.00 Za ++ Krystynę SYRNIK, syna Krzysztofa i rodziców z obu stron.
Piątek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dz. i męcz., patronki
Europy – 9.08
7.00 W int. Piotra i Henryki z prośbą o uzdrowienie oraz w int. Anny z prośbą o Boże błog.
18.00 W int. Heleny z ok. 70. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Świętych
i potrzebne łaski dla całej rodziny. TD
Sobota – święto św. Wawrzyńca, diak. i męcz. – 10.08
7.00 W int. Beaty z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i Bożą
opiekę dla całej rodziny.
12.00 W int. Zuzanny Marianny POZIEMSKIEJ z ok. 1. rocz. ur. i chrztu św.
18.00 Za ++ Marię i Henryka ŚWISTOGOŁ i rodziców z obu stron.
XIX Niedziela Zwykła – 11.08
7.00 Za ++ Danutę BOROWY w 4. rocz. śm., rodziców z obu stron, Gerdę WRÓBEL
i pokrewieństwo.
8.30 Za ++ Stefanię, Kazimierza i Jana SEMENIUK.
11.30 Za ++ Zdzisława STARAK, Jadwigę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + Artura PAPIERSKIEGO.
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 12,13-21)
Być bogatym przed Bogiem
Jezus uczy dziś właściwego spojrzenia na relację pomiędzy pragnieniem
szczęścia w życiu a dobrami materialnymi. Wartość tych ostatnich mierzy się
sposobem ich użycia. One nie mogą przeszkadzać w szukaniu prawdziwego
bogactwa, które czyni ludzi bogatymi przed Bogiem. W obecnych czasach łatwo
stać się wyznawcą religii posiadania, która może zniewolić każdego. Bożki
majątku, chciwości, zazdrości i zawiści pojawiają się na firmamentach. Kuszące reklamy
przekonują, że ludzka wartość zależy od posiadania różnych rzeczy, zniewalają nas.
Tymczasem prawdziwa wolność przychodzi w Bogu, ponieważ On jest jedynym Panem mojej
przyszłości. Wszystko pochodzi od Niego i przed Nim zdam kiedyś rachunek, również z tego,
jak dobra materialne służyły mojemu duchowemu rozwojowi. Moje życie zależne jest od
stopnia zażyłości z Bogiem. On jest Ojcem, w którego ręku zawsze mogę się czuć bezpieczny.
Zabierz, Panie, całą moją wolność, pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę, wszystko, co
mam i posiadam. Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę, a to mi wystarczy.
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

Duch Chrystusa w pełni czasu
Jan – Poprzednik, Prorok i Chrzciciel
KKK 717 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię" (J 1, 6). Jan "już
w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym" (Łk 1, 15. 41) przez samego Chrystusa,
którego Dziewica Maryja poczęła z Ducha Świętego. "Nawiedzenie" Elżbiety przez Maryję
stało się przyjściem Boga, który "nawiedził lud swój" (Łk 1, 68).
DUCH ŚWIĘTY
Duch Święty, posłaniec Bożej miłości, pragnie mieszkać w waszych sercach. Stwórzcie Mu
przestrzeń w sobie poprzez słuchanie słowa Bożego, przez modlitwę oraz przez solidarność
z biednymi i cierpiącymi. Nieście ludziom Ducha pokoju i pojednania. Bóg, od którego
pochodzi wszelkie dobro, dopełni każde dobre dzieło, jakie czynicie na Jego chwałę.
(Benedykt XVI)

Święci najbliższych dni
9 sierpnia
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein),
dz. i męcz., patronki Europy
9 sierpnia 1942 r. Edyta Stein i jej siostra Rosa zostały
zamordowane w komorze gazowej niemieckiego obozu
zagłady Auschwitz. “Była wielką córką narodu żydowskiego
i wierzącą chrześcijanką pośród milionów niewinnie
zamęczonych ludzi” – mówił podczas jej beatyfikacji w 1987 r. Jan Paweł II. Papież podkreślił,
że „jako Benedicta a Cruce (błogosławiona przez Krzyż) pragnęła wraz z Chrystusem nieść
krzyż za zbawienie swego narodu, swego Kościoła, całego świata”.
Przez lata, również jako filozof i naukowiec, poszukiwała tylko poznania rozumowego. Kończąc
szkołę podstawową w wieku 14 lat określiła się jako ateistka. Do nawrócenia doprowadziło ją
bezkompromisowe poszukiwanie prawdy, spotkanie z gorliwie wierzącymi chrześcijanami oraz
lektura dzieł św. Teresy z Avili.
https://misyjne.pl/
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

28 lipca 2019
II parafialny Rajd Rowerowy (Chudów, Bujaków)

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

- Halo, czy to pan Kowalski? Mówi Kłobuk.
- Kto???
- Kłobuk!!!
- Nie rozumiem!
- Krzysztof, Łukasz, Olgierd, Bolek, Urszula, Krzysztof.
- Teraz rozumiem, ale które z was mówi?
***

- Teraz, mój drogi, przez cały tydzień będziemy jeść to samo…
- Dlaczego?
- Bo jak przygotowywałam obiad, to nie zauważyłam, że w książce kucharskiej jest podany
przepis na dwunastoosobową rodzinę…

