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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś jubileuszowe, setne wydanie naszej gazetki parafialnej „Echa św. Antoniego”,
informującego wiernych o tym, co dzieje się w naszej parafii, zawierającego także
rozważania niedzielnej Liturgii Słowa oraz wydarzeń bieżącego roku duszpasterskiego. Z tej
okazji od dziś rozpoczynamy cykl comiesięcznych rozważań o. Ambrożego Szajdy, który
w czerwcu br. obchodził złoty jubileusz święceń kapłańskich. Będą to homilie, które Ojciec
Jubilat wygłosił m.in. w naszym kościele. Dziękujemy o. Ambrożemu za udostępnienie tych
materiałów. Do dzisiejszego numeru dołączony jest quiz dla stałych czytelników.
2. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
3. Dziś odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB Piekarskiej. Łączymy się
w modlitwie z pielgrzymującymi do piekarskiego sanktuarium. Powrót pielgrzymów naszej
parafii ok. godz. 15.00.
4. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Za każdą
ofiarę, również za ofiary przekazywane na konto składamy serdeczne Bóg zapłać.
5. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30.
6. Trwa sierpień; zachęcamy do trzeźwości i abstynencji. Wypełnione deklaracje, które
znajdują się na stoliku pod chórem zostaną wpisane do Parafialnej Księgi Trzeźwości.
7. 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.
8. 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.
9. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50. Kolejny rajd
rowerowy - w niedzielę o godz. 15.00 do Mikołowa i Elektrowni „Łaziska”.
10. Jest jeszcze kilka miejsc na paraf. pielgrzymkę w Bieszczady 5 i 6 października.
11. Wkrótce kończymy zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.011.02.2020 r.) Plan pielgrzymki - w gablotce oraz na str. internetowej. Prosimy
o uregulowanie zaliczki.
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. Zapisy od września.
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.
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XX Niedziela Zwykła – 18.08
Za ++ Daniela BOBIŃSKIEGO, Marię i Stanisława KARWAT.
Przez wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Grzegorza i św. Kamila w int.
Grzegorza NIESPOREK z podz. za powrót do zdrowia.
Do Bożej Opatrzności, przez wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Marii
z ok. 90. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę
Maryi i Świętych oraz z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny i wieczną radość dla
++ rodziców BARON i GEREMEK, rodzeństwa z obu stron. TD
W int. Marii i Dawida SZPARA z ok. 6. rocz. śl. oraz Agnieszki i Pawła GAŁYGA
z ok. 7. rocz. śl.
Poniedziałek – 19.08
Za ++ żonę Dorotę NIESPOREK, rodziców z obu stron.
Za + Jana WRÓBLEWSKIEGO i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – wspomnienie św. Bernarda, opata i dK – 20.08
W intencji Parafian.
Za + Annę BUBIK w 1. rocz. śm.
Środa – wspomnienie św. Piusa X, pap. – 21.08
W intencji Parafian.
Za + Pawła KOSIECKIEGO – int. od sąsiadów.
Czwartek – wspomnienie NMP, Królowej – 22.08
Do Bożej Opatrzności przez wstaw. Matki Bożej, św. Antoniego i św. Krzysztofa
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę.
Za ++ rodziców Jana i Marię, brata Andrzeja, bratową Gabrielę.
Piątek – 23.08
Za + Alicję LINKIEWICZ.
Za + Eugeniusza GODLEWSKIEGO we wspomn. ur.
Sobota – święto św. Bartłomieja, Apostoła – 24.08
Za + Franciszka ŚNIEŻEK.
Do Bożej Opatrzności, przez wstaw. Matki Bożej w int. Izabeli i Jerzego z ok. 55. rocz.
śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych dla
małżonków i całej ich rodziny.
XXI Niedziela Zwykła – 25.08
Za ++ Małgorzatę GALEJA, Wiktorię, Elżbietę, Szymona i Waleskę MATURA.
Za ++ Jerzego JASEK w 11. rocz. śm., Przemysława i Dorotę DRAB.
CHRZTY I ROCZKI.
Przez wstaw. Matki Bożej Częstochowskiej w int. Joanny SKIBSKIEJ z ok. 50. rocz.
ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi
i Świętych. TD
W int. Marii PETER i Marty PETER z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
Za + Henryka ZMARLAK w 9. rocz. śm.

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 12,49-53)
Jezus – znak sprzeciwu
Dzisiejsza Ewangelia wydaje sie potwierdzać opinie tych, którzy uważają, że
chrześcijaństwo, tak jak inne religie, jest źródłem konfliktów i przemocy wśród
ludzi. Tymczasem Jezus ogłasza nadejście królestwa Bożego, które napotka opór
sił i mentalności tego świata. On sam będzie ich ofiarą. Jezus nie przystał na to,
co było do tej pory. Przyniósł rewolucję miłości, która wyrywa z egoizmu i otwiera na dar
drugiego i dla drugiego. Spala siebie, aby inny mógł żyć. Jest naszym współudziałem w tym,
czego sam dokonał na krzyżu. Otworzył Serce gorejące pełnią miłości. Przestrzega nas, aby się
nie dziwić, jeśli przyjęcie Jego miłości wzbudzi nawet w najbliższych zazdrość i odrzucenie.
Nie można wtedy tracić entuzjazmu wiary. Pamiętajmy, że Eucharystia to trwanie pod
krzyżem, z którego wypływa Jezusowy ogień. Niech przeze mnie zapłonie w innych.
Panie, aniołowie ogłosili Twoje przyjście jako Księcia Pokoju. Ty powiedziałeś: „Pozostawiam
wam pokój, obdarzam was moim pokojem” (J 14, 27). Udziel swojemu Kościołowi daru
jedności i pokoju. Napełnij mnie entuzjazmem wiary, abym mógł nieść ją innym.
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 719 Jan jest "więcej niż prorokiem" (Łk 7, 26). Duch Święty wypełnia w nim swoje
"mówienie przez proroków". Jan jest ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanym przez
Eliasza (Por. Mt 11, 13-14). Zapowiada bliskość pociechy Izraela, jest "głosem" Pocieszyciela,
który przychodzi (J 1, 23) (Por. Iz 40, 1-3). Dzięki Duchowi Prawdy "przychodzi on na
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości" (J 1, 7) (Por. J 15, 26; 5, 33). Na oczach Jana Duch
Święty wypełnia to, co było przedmiotem "poszukiwania i badania proroków", i to, co "pragną
(zobaczyć) aniołowie" (1 P 1, 10-12): "«Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego
i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję
świadectwo, że On jest Synem Bożym... «Oto Baranek Boży»" (J 1, 33-36).
DUCH ŚWIĘTY
Duch Święty uświęca człowieka poprzez: wszelkie porywy, poruszenia, upomnienia i wyrzuty
wewnętrzne, światła i olśnienia, których Bóg dokonuje w nas, darząc nasze serce
błogosławieństwami, troską i ojcowską miłością, aby nas przebudzić, poruszyć i pociągnąć do
świętych cnót, umiłowania nieba, dobrych postanowień; słowem do tego wszystkiego, co
prowadzi do życia wiecznego.
(św. Franciszek Salezy)

SŁOWO O. AMBROŻEGO
Święta Anna patronką życia rodzinnego i wychowania
1. Sanktuarium Góry św. Anny
Kto nie zna Góry św. Anny, jednego z najstarszych sanktuariów
na Śląsku? Wielu z nas było tam nieraz. Za każdym razem, kiedy
wchodzimy na górę, czujemy oddech wieków. W poniedziałek przypada liturgiczne
wspomnienie świętych Anny i Joachima, rodziców NMP. Św. Anna jest patronką diecezji
opolskiej. To jej imieniem została nazwana Góra św. Anny, z jej starym sanktuarium na Śląsku.
Wielowiekowa tradycja pielgrzymek na Górę św. Anny jest świadectwem wiary naszych ojców
w pośrednictwo św. Anny i takim pozostaje do dziś. W tym roku przypada setna rocznica
koronacji figury św. Anny zwanej Samotrzecią, ponieważ w prawej ręce trzyma Jezusa, a w
lewej swą córkę Maryję. Św. Anna wysuwa na pierwszy plan Wnuka i Córkę, sama pozostaje
na dalszym planie, ona sama jest trzecia, stąd dawna nazwa „Samotrzecia” lub „Samotrzeć”.
Zachowały się archiwalne zdjęcia z uroczystości koronacji w 1910 r. oraz jej sprawozdanie
pisane ręką kronikarza – franciszkanina. Dowiadujemy się od niego, że przybyło wtedy na Górę
św. Anny ok. 150 tys. pielgrzymów. Wśród nich byli z pobliskiego Wirka, Świętochłowic,
Chorzowa, Katowic, a nawet z wielkopolskiego Krotoszyna. Przepełnione były gospody
i domy. Tysiące pielgrzymów pozostawało pod gołym niebem. Nazajutrz o godzinie 9.00
zostało wygłoszone polskie kazanie przy kaplicy św. Rafała, a niemieckie o tej samej godzinie
na Rajskim Placu. Potem biskup wrocławski Karol Augustin celebrował sumę pontyfikalną
i dokonał koronacji figury św. Anny. Wówczas – jak czytamy – strzelano z moździerzy
i dzwoniły wszystkie dzwony. Od XVII w. stróżami tego sanktuarium są franciszkanie, którzy
trzykrotnie zostali zmuszeni opuścić swój klasztor. Pierwszy raz po kasacie zakonów
dokonanej przez króla pruskiego w 1810 r., drugi raz w czasie Kulturkampfu za Bismarcka,
trzeci raz przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Ale za każdym razem tam wracali,
by pełnić swą posługę. Sanktuarium annogórskie odwiedził również późniejszy Pius XI, będąc
wtedy nuncjuszem apostolskim w Polsce, obecny Benedykt XVI, kiedy był jeszcze
kardynałem. Jan Paweł II był na Górze św. Anny w czasie pielgrzymki do Polski w 1983 r.
2. Przesłanie Jana Pawła II z sanktuarium annogórskiego
W liturgii godzin na dzień św. Anny zawarta jest część przemówienia, jakie wtedy wygłosił Jan
Paweł II do milionowej rzeszy pielgrzymów. Jego słowa zdają się być duchowym testamentem
skierowanym także do nas. Jan Paweł II powiedział: „Wpatrujcie się w figurę św. Anny, która
trzymając na swym ręku Chrystusa i Jego Matkę jest symbolem i łączniczką pokoleń, jest
patronką wychowania i życia rodzinnego.” Jeśli taką patronką jest św. Anna, to w tych słowach
zawarta jest zachęta, by ją o to prosić, ale w duchu wiary również to spełniać. Po upływie tych
niespełna 30 lat od kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa, narasta coraz większa różnica
między nauczaniem Kościoła w sprawach rodziny, małżeństwa, wychowania, roli starszych
w rodzinie, a tym, co proponują i realizują różne środowiska. Wszystko to staje się zupełnie
sprzeczne z chrześcijańską wizją rodziny, małżeństwa i wychowania. Jest rzeczą niepokojącą,
że osoby publiczne, które uważają się za katolików wygłaszają poglądy
niezgodne z nauczaniem Kościoła. Jan Paweł II wzywał wtedy: „Proście, aby
św. Anna wyjednała wzrost odpowiedzialności i solidarności pokoleń w wierze
i w życiu z wiary.” Jego słowa niech staną się prośbą naszego serca. W naszym
kościele na sztandarze czytamy słowa: „Święta Anno błogosław nam”.
Szczególną czcią otaczają ją matki chrześcijańskie, wdowy oraz oczekujące
potomstwa. Dlatego w litanii do św. Anny modlimy się: św. Anno, wzorze
wszystkich matek i wychowania dzieci dla Boga, módl się za nami. Amen
Wygłoszone w Starych Panewnikach w niedzielę, 25.07.2010

