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
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj składamy nasze dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne plony ziemi, za chleb
powszedni, którym posilamy się w drodze do Domu Ojca. Serdecznie dziękujemy za
złożone dary z tegorocznych płodów ziemi. Również dzisiaj dziękujemy za posługę
w naszej parafii o. Maksymina i br. Lucjana, życząc im Bożego błog. na nowych
placówkach. Natomiast przybyłym do nas o. Ulrykowi i br. Benedyktowi życzymy radości
z wykonywania powierzonych im obowiązków.
2. O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne i poświęcenie dewocjonaliów
zakupionych podczas wyjazdów wakacyjnych.
3. Dziś dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w katedrze.
4. Jutro o godz. 8.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci, rodziców,
nauczycieli, katechetów i wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 9
w Katowicach. Dzieci klas I przynoszą swoje tornistry na Mszę św. w piątek o godz. 17.00.
Dzieci te otrzymają specjalne błogosławieństwo.
5. Msza św. wotywna o Duchu Świętym i nabożeństwo jutro o godz. 7.00.
6. 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.
7. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. Zachęcamy
do skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.
8. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
9. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od 16.30. O 17.00 Msza św. I-piątkowa
z udziałem dzieci. Młodzież zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o 18.00 i na Mszę św.
w jej intencji z ok. rozpoczęcia nowego roku szkolnego, katechetycznego i formacyjnego
o 18.30. Po Mszy św. spotkanie młodzieży nie tylko oazowej.
10. Odwiedziny chorych odbędą się w piątek od godz. 8.30. Chorych niezapisanych na stałej
liście prosimy zgłaszać przy furcie lub w zakrystii. Przypominamy o możliwości
przyjmowania komunii św. zanoszonej przez szafarzy w każdą niedzielę po Mszy św.
o godz. 8.30.
11. W I sobotę miesiąca o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr.
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca,
nabożeństwo w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie Żywego Różańca.
O 17.30 nabożeństwo różańcowe, Msza św. w porządku niedzielnym. Zapraszamy też na
Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o 21.00. Będziemy łączyć się duchowo
z naszymi pielgrzymami, którzy udają się na Jasną Górę rowerami na Urodziny Matki
Bożej.

12. Kończymy czas wakacyjny. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się
w życie parafii poprzez udział w parafialnych wspólnotach. Wznawiamy spotkania grup.
13. Spotkanie scholi dziecięcej w piątek o godz. 16.00.
14. Spotkanie Dzieci Maryi i ministrantów w sobotę o 10.00.
15. Spotkanie Paraf. Chóru „Pokój i dobro” w poniedziałek o 19.00. Zapraszamy na nie
również tych, którzy chcieliby wzmocnić nasz chór i pięknym śpiewem chwalić Boga
podczas liturgii.
16. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz sympatyków w niedzielę o g. 14.30.
17. W sobotę i niedzielę kolejny rajd rowerowy. Będzie to Parafialny Rajd na Jasną Górę.
18. Zwolniło się kilka miejsc na paraf. pielgrzymkę w Bieszczady 5 i 6 października.
19. 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.
20. Można zapisywać się na autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę 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.
21. Zachęcamy wiernych, szczególnie małżonków, do przeżycia rekolekcji zamkniętych
w domach rekolekcyjnych w Brennej, w Panewnikach lub Kokoszycach.
22. Intencje na przyszły rok można rezerwować już od jutra przy furcie.
23. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.

Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Duch Święty wspiera wszystkich rozpoczynających nowy rok szkolny,
a Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski w kolejnym tygodniu naszego życia.

INTENCJE MSZY ŚW.

1.09–8.09.2019

XXII Niedziela Zwykła – 1.09
7.00 Za + Joannę BALCER we wspomn. ur. i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 W int. Panu Bogu wiadomej.
10.00 W int. uczestników warsztatów terapii zajęciowej na rzecz niepełnosprawnych SPES,
rodziców i pracowników.
10.00 W int. Marty i Mateusza TYKARSKICH z ok. ur. i całej rodziny, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.

11.30 Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory z pól, działek i ogrodów.
11.30 W int. dziękczynnej za posługę w naszej parafii o. Maksymina i br. Lucjana oraz
z prośbą o Boże błog. dla o. Ulryka i br. Benedykta.
11.30 W int. Małgorzaty i Zbigniewa WRÓBEL z ok. 35. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
17.00 W int. Henryka MAJCHRZAK z ok. 75. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
TD
Poniedziałek – 2.09
7.00 W int. dusz w czyśćcu cierpiących.
8.00 W int. uczniów, rodziców, nauczycieli, katechetów i wszystkich pracowników na
czele z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 9 w Katowicach.
18.00 Za + Pawła KOSIECKIEGO – int. od mamy.
Wtorek – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK – 3.09
7.00 Za + Jana LEWANDOWSKIEGO – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
18.00 Za + Leona GRZYWOCZA w rocz. śm. i dusze w czyśćcu ciepriące.
18.00 W int. Anny i Wandy CIERPIOŁ z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
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Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
Środa – 4.09
Za ++ Marię PSZCZÓŁKA, córkę Teresę, syna i męża oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym
wieku.
Za + Jadwigę PSZCZÓŁKA w 6. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
I Czwartek miesiąca – 5.09
W int. Czesława w dn. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i opiekę Maryi.
W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W int. naszej wspólnoty zakonnej, krewnych i dobrodziejów oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne..
I Piątek miesiąca – 6.09
W int. dzieci i wnuków z podzięk. za ich życie i zdrowie z prośbą o światło Ducha Św.
i opiekę Aniołów Stróżów w nowym roku szkolnym.
W int. dzieci z podz. za wakacje z prośbą o Światło Ducha Św. w nowym roku
szkolnym, katechetycznym i formacyjnym.
W int. młodzieży z podz. za wakacje z prośbą o Światło Ducha Św. w nowym roku
szkolnym, katechetycznym i formacyjnym.
I Sobota miesiąca – 7.09
W int. wynagr. Niepokal. Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty. Żywego
Różańca.
Za ++ Jana BODYNEK we wspomn. ur. oraz z rodziny BODYNEK.
XXIII Niedziela Zwykła – 8.09
Za + Pawła KOSIECKIEGO – int. od brata Romana z rodziną.
Za + Bronisławę GĘBSKĄ – int. od rodzin GOŁDYŃ i STĘPNIEWSKICH.
W intencji Parafian.
Za + Józefa KEMPSKIEGO we wspomn. ur.
W int. Janiny i Piotra SŁOTA z ok. 60. rocz. śl.
TD
Za ++ Gertrudę GOCZOL, syna Gintra i dusze w czyśćcu cierpiące.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Henryka HAŁATA (od 1. do 30.09.2019)

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)
Intencje modlitwy na wrzesień 2019
Powszechna: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby
niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
Intencja własna: Za dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny, aby nauka w szkole była dla
nich wprowadzeniem Bożego Słowa w czyn oraz za młodzież, aby całym sercem odpowiadała
na głos Bożego powołania.

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 14,1.7-14)
Pokora w cenie
Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce nauczyć swoich uczniów wszystkich epok.
Dzisiejsza lekcja brzmi: „Kto się wywyższa, będzie poniżony” (Łk 14, 11). Pokora
jest jedną z podstawowych cech chrześcijanina. Jezus potwierdził to całym swoim
życiem. Maryja przy zwiastowaniu określiła siebie Służebnicą Pańską. Święty Paweł napominał
Rzymian: „Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe” (Rz 12, 16). Dlaczego mam zapominać o sobie?
Odpowiedź jest prosta. Jeśli nie postawię Boga i drugiego człowieka w centrum swojego życia,
zmarnuję je. Pycha będzie kazać mi wierzyć, że jestem najważniejszą osobą i wszystko ma być
podporządkowane mnie. Z Bogiem włącznie. Wiara musi być budowana na prawdzie. Stąd św.
Teresa określała pokorę jako kroczenie w prawdzie. A prawda jest taka, że Jezus przyszedł na
świat jako wyzwalająca, bezinteresowna miłość. W tym mam Go naśladować, a bezinteresowność
powinna się stać towarzyszką mojego myślenia i działania.
Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć, że tylko pokorna miłość, szukająca dobra drugich, przynosi
prawdziwą radość i nie zostanie zapomniana na wieki. Umocnij mnie, abym szedł przez życie w tej
prawdzie.
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

Chrystus Jezus i Duch Święty
KKK 746 Przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie Jezus zostaje ustanowiony w chwale
Panem i Chrystusem (Dz 2, 36). Ze swojej Pełni wylewa On Ducha Świętego na Apostołów
i Kościół.
KKK 727 Całe posłanie Syna i Ducha Świętego w pełni czasu jest zawarte w fakcie, że Syn od
chwili Wcielenia jest namaszczony Duchem Ojca: Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem.
W tym świetle należy czytać rozdział drugi Symbolu wiary. Całe dzieło Chrystusa jest
wspólnym posłaniem Syna i Ducha Świętego. W tym miejscu zostanie omówione tylko to, co
dotyczy obietnicy Ducha Świętego danej przez Jezusa i Jego daru udzielonego przez
uwielbionego Pana.
DUCH ŚWIĘTY
Duch jest mocą, która przemienia serce wspólnoty kościelnej, aby była w świecie świadkiem
miłości Ojca, który chce uczynić z ludzkości jedną rodzinę w swoim Synu. (Benedykt XVI)
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
6 sierpnia 2019
Kolejny
„Bieg wokół parafii”

18 sierpnia 2019
Odwiedziny biskupa
o. Zbigniewa
Kusego OFM
w naszej parafii

