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
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
1. Dziś świętujemy 2. Niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Zapraszamy na nabożeństwo
kolędowe o 16.30. Spotkanie świąteczne FZŚ o godz. 14.30.
2. W poniedziałek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominająca misterium
objawienia się Słowa Wcielonego całemu światu. Z tej okazji święcimy kadzidło i kredę.
Msze św. jak w każdą niedzielę. Zapraszamy na nabożeństwo kolędowe o godz. 16.30, po
którym odbędzie się spotkanie świąteczne Dzieci Maryi wraz z rodzicami. W tym roku
z powodu panującej choroby zapowiadane na 6.01 jasełka w wykonaniu Dzieci Maryi
i scholi odbędą się 31.01 po Mszy św. o godz. 17.00. Zapraszamy również na jasełka
w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 80 w Katowicach 1 lutego o 10.00.
3. W poniedziałek również obchodzimy Dies Episcopi – modlimy się za naszego ks. abpa
Wiktora oraz za biskupów pomocniczych Marka i Adama, którzy obchodzą rocznicę sakry
biskupiej. Jest to również Misyjny Dzień Dziecka. Kolekta – na potrzeby misji.
4. We wtorek, 7 stycznia swoje imieniny zakonne obchodzi o. Rajmund. Msza św. w int.
Solenizanta o godz. 7.00.
5. Spotkanie świąteczne chóru paraf. „Pokój i dobro” we wtorek 7 stycznia o 19.00.
6. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św. oraz ich rodziców
odbędzie się w środę, 8 stycznia o 19.00.
7. Zapraszamy dzieci i młodzież przygotowującą się do bierzmowania na Mszę św. w piątek
o godz. 17.00 oraz na kolędowanie przy żłóbku. Można zabrać różne instrumenty. Dzieci,
które chciałyby wykonać kolędę lub pastorałkę na jakimś instrumencie zgłaszają się dzisiaj
w zakrystii lub w szkole u katechety do czwartku.
8. W sobotę, 11 bm. w bazylice panewnickiej adoracja żłobka przez wspólnoty Żywego
Różańca.
9. Zachęcamy wiernych, szczególnie małżonków, do przeżycia rekolekcji zamkniętych
w domach rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach lub Kokoszycach.
10. Dziś „kolęda” przy ul. Koszykowej, a w najbliższych dniach przy ul. Bałtyckiej, Łąkowej
i Panewnickiej.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Można jeszcze zakupić kalendarze parafialne. W miesiącu styczniu jest jeszcze kilka
intencji wolnych.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech każdy dzień Nowego Roku będzie przepełniony radością i wdzięcznością płynącą z głębokiego doświadczenia spotkania Tego, który jest samą Miłością.

INTENCJE MSZY ŚW. 5.01 – 12.01.2020
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 5.01

7.00 Za + Ludwika KOSIECKIEGO we wspomn. rocz. ur. oraz pokrewieństwo.
8.30 Za + Ilse HYLLUS.
10.00 Za ++ Zofię i Stanisława LASZCZYK, Stanisława i Władysława BĘDKOWSKICH
oraz z tych rodzin.
11.30 W int. Haliny i Mariana DUDA z ok. 45. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą

o zdrowie, Boże błog., opiekę Maryi oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.00 Za ++ Bolesława BUJOCZKA oraz rodziców z obu stron.
Poniedziałek – Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01
7.00
8.30 W int. Karoliny z ok. 13. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.,
opiekę Maryi i Anioła Stróża.
10.00 Za ++ Jadwigę, Gerarda i Henryka WOŁEK.
11.30 W int. Marii SZCZEREK z ok. 85. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
TD
17.00
Wtorek – wspom. dow. św. Rajmunda z Penyafort, prezb. – 7.01
7.00 W int. o. Rajmunda z ok. imienin zakonnych.
11.00 Msza św. pogrzebowa: za + Antoniego TOMALA.
18.00
Środa – 8.01
7.00 Za + Jana WOJCIECHOWSKIEGO w rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Annę NOWORZYN w 2. rocz. śm. i tatę Franciszka.
Czwartek – 9.01
7.00 Za + Artura DUDZIKA – int. od zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
18.00
Piątek – 10.01
7.00
17.00
Sobota – 11.01
7.00
18.00 Za + Gertrudę KNAPEK w 1. rocz. śm.
Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego – 12.01
7.00
8.30
10.00 W int. Jakuba STACHURY z ok. 1. rocz ur. i chrztu św.
11.30 Za + Czesława PARUCH.
17.00
Msza św. gregoriańska: Za + Barbarę TOMERA (od 1 do 30 stycznia 2020)
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.

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 2,13-15.19-23)
Od Prawa do Ducha
Mojżesz jako przyjaciel Boga wyprowadził Jego lud z niewoli egipskiej
i przekazał mu Prawo – Boży dar wskazujący drogę do wewnętrznej
wolności. Jednak grzeszny człowiek nie był w stanie dążyć ku wolności
tylko przez wsparcie pochodzące z zewnątrz, z mądrości Dekalogu.
Dlatego Jezus, Syn Boży, przyniósł nam inne prawo, prawo łaski, prawo
miłości. Nie wypisane na kamiennych tablicach, lecz wyryte w sercach
ludzkich przez Ducha Świętego, który jest dany każdemu, kto uwierzy i przyjmie chrzest.

Łaska płynąca z daru wcielenia i odkupienia jest wsparciem wewnętrznym działającym w głębi
duszy każdego człowieka. Dlatego ma moc przemieniania i prowadzenia do pełni wolności
dzieci Bożych, wolności od grzechu i zła.
Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca, objawiaj mi, proszę, każdego dnia na nowo Jego nieskończoną
miłość.
s. Anna Maria Pudełko
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
KKK 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci,
którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa,
a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem
Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.
ŚWIĘCI I WIELCY LUDZIE O EUCHARYSTII
Nie przyjmuj Jezusa Chrystusa, aby posługiwać się nim według twojego
zamiaru, ale raczej ofiaruj się Twojemu Bogu i Zbawcy, ponieważ to On
z tobą i w tobie czyni wszystko, co zechce.
Św. Gaetano
„Kolęda” w najbliższych dniach
Niedziela 5.01.2020
1. Koszykowa 5, 7, 11, 11A, 13, 13A, 15, 15A
godz. 14.00
2. Koszykowa 21 – 17
6.01.2020 KOLĘDA W KLASZTORZE
Wtorek 7.01.2020
1.Bałtycka 63, 61, 59, 57, 55, 53
godz. 16.00
2. Bałtycka 51, 49, 47
Środa 8.01.2020
1.Bałtycka 45, 43, 41, 39
godz. 16.00
2. Bałtycka 50, 52, 54,56
Czwartek 9.01.2020
1. Bałtycka 64, 62, 60, 58
godz. 16.00
2. Łąkowa (domy); Łąkowa Nowe Osiedle 17 – 7; Łąkowa
Nowe Osiedle 31 – 19
Piątek 10.01.2020 godz. 1. Panewnicka 339, 337, 337A
16.00
2. Panewnicka 349, 349A, 341, 341A
Sobota 11.01.2020
1. Panewnicka 374 „Mariówka”, 439 – 433 (nry nieparzyste,
godz. 14.00
domy); Panewnicka Osiedle „Zielona Aleja”
2. Panewnicka 401 – 319 (nry nieparzyste, domy i nowy dom
szeregowy)
Niedziela 12.01.2020
1. Panewnicka 318 – 248 (nry parzyste, domy)
godz. 14.00
2. Panewnicka 384 – 352 (nry parzyste, domy)
Niedziela 19.01 g. 14.00
Kolęda dodatkowa C + M + B 2019/2020
Z ŻYCIA PARAFII 2019
Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie naszej parafii było zameldowanych 3458
mieszkańców, natomiast wg kartotek kolędowych - 3226 osób. Mieszkańcy żyją w około 1300
wspólnotach rodzinnych; w parafii zamieszkuje 33 niekatolików; 10 deklaruje się jako
niewierzący; w mijającym roku zostało ochrzczonych 30 małych dzieci (tyle samo, co w
ubiegłym roku) - 16 chłopców i 14 dziewczynek. Rodzice 7 z nich żyją w konkubinacie (bez
żadnego ślubu), a 2 - po ślubie cywilnym.
Eucharystia jest centrum życia parafialnego. W minionym roku rozdaliśmy ponad 46.000
komunii św.; jesteśmy wdzięczni wszystkim parafianom , którzy nawet codziennie przychodzą
do kościoła na Msze św., pokrzepiają swe ludzkie siły Boskim Chlebem. Wasz udział
w Chrystusowej Uczcie staje się wasza mocą, jest pomocą dla tych, którym ofiarujecie

modlitwę i Komunie św., jest budującym przykładem dla innych, niemających odwagi i siły do
częstego spotykania się z Chrystusem.
Do Stołu Pańskiego w dniu I Komunii św. przystąpiło 23 dzieci (38 mniej niż w ub. roku),
z tego dwoje przystąpiło do wczesnej Komunii św. Kontynuacja tak wspaniałego życia
z Chrystusem Eucharystycznym u wielu dzieci i ich rodziców budzi jednak duże zastrzeżenia.
Rycerzami Chrystusa poprzez Sakrament Bierzmowania stało się 23 młodych parafian (9
więcej niż w ub. roku) – było to dn. 28 lutego, a szafarzem sakramentu był ks. abp Wiktor
Skworc. Drodzy rodzice i świadkowie, popatrzcie, czy jeszcze zostało w nich coś z tego
rycerstwa, z męstwa i pobożności.
Sakramentu chorych udzieliliśmy 141 osobom; około 25 chorych w każdy I piątek
miesiąca korzysta z posługi sakramentalnej. Z tą posługą u ludzi chorych i niewychodzących
z domu byliśmy 255 razy (o 11 więcej niż w ub. roku). Jesteśmy do dyspozycji wiernych na
każde wezwanie. Jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie tych, z którymi żyjemy pod jednym
dachem, którzy są naszymi rodzicami czy też należą do naszej rodziny. Jest to sprawa bardzo
ważna i przypominamy, że nie można jej lekceważyć! W każdą niedzielę chorych nawiedzają
nadzwyczajni szafarze komunii św. z komunią św. W ciągu tego roku z tej posługi korzystały
jedynie 3 osoby.
W r. 2019 sakrament małżeństwa zawarło 8 par (w ub. roku pobłogosławiliśmy 7
par). Niepokoi rosnąca liczba związków niesakramentalnych, które nie mają kanonicznych
przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa (są stanu wolnego). Trzeba jasno
powiedzieć, że dla człowieka wierzącego jest to świadome trwanie w grzechu ciężkim oraz
pozbawianie siebie łaski Bożej. Takich związków w naszej parafii w ubiegłym roku było ponad
40, a teraz już jest ponad 50.
W mijającym roku mieliśmy 113 pogrzeby, o 22 więcej niż w ub. roku. Oczywiście
większość pogrzebów spoza parafii. W tym roku do Pana odeszło, kończąc swoja ziemską
pielgrzymkę 19 parafian (16 M i 3 K), o 6 więcej niż w ubiegłym roku.
Pragnę serdecznie podziękować moim współbraciom: o. Ambrożemu, o. Rajmundowi,
o. Ulrykowi i br. Benedyktowi za ich pracę, posługę sakramentalną i wspieranie mnie
w duszpasterstwie parafialnym, wszystkim Parafianom za każdą pomoc tak materialną, jak
i duchową, dzięki której może się rozwijać nasza wspólnota jako Kościół z żywych kamieni,
ludzkich serc.
Niech „Słowo Chrystus w Was przebywa z całym swym bogactwem”, abyście przeżywali
wasze codzienne sprawy Nowego Roku „pod wpływem łaski, śpiewając w waszych
sercach”. „Wszystko, cokolwiek będziecie czynić słowem lub czynem, wszystko czyńcie
w Imię Pana naszego Jezusa, Dziękując Bogu Ojcu przez Niego”. Niech tak się stanie.
Wszystkim życzę błogosławionego Nowego Roku 2020
o. Serafin Sputek
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
Proboszcz

