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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy” (por.
Dz 28,2). Zapraszamy dziś o godz. 16.30 na nabożeństwo kolędowe z modlitwą o jedność
chrześcijan.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Bóg zapłać
za wszystkie ofiary, także te przekazywane podczas kolędy oraz na konto bankowe.
3. Katecheza dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę o godz. 16.30.
4. Nabożeństwo do św. Antoniego w naszym kościele odbywa się w każdy wtorek po Mszy
św. o 7.00 i 18.00.
5. Nabożeństwo różańcowe w każdą sobotę o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy.
6. W przyszłą niedzielę doroczna adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku w Panewnikach
o godz. 14.00.
7. W ostatnią sobotę stycznia odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do
Panewnik. Początek w bazylice o godz. 12.00.
8. Od 25 stycznia do 1 lutego odbędzie się pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zbiórka
pielgrzymów na parkingu przed kościołem w sobotę o godz. 7.15. Polecamy pielgrzymów
pamięci modlitewnej.
9. Ponawiamy prośbę o włączenie się w sprzątanie naszego kościoła w poniedziałek po Mszy
św. o 18.00 lub w sobotę o godz. 8.00. Jako parafianie jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za
tę przestrzeń, gdzie sprawowana jest największa tajemnica naszej wiary. Zobowiązuje nas to
m.in. do troski o czystość kościoła i obejścia.
10. Na zakończenie karnawału, z inicjatywy parafian, chcemy zorganizować parafialny bal
karnawałowy, który odbędzie się 22 lutego w Domu Przyjęć „Eliza”. Koszt od osoby 100 zł.
Zapisy i wpłata przy furcie do 9 lutego.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Można jeszcze zakupić kalendarze parafialne.
12. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. W miesiącu styczniu jest jeszcze kilka
intencji wolnych.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Maryi, św. Józefa
i św. Antoniego towarzyszy nam każdego dnia nowego tygodnia.

INTENCJE MSZY ŚW. 19.01 – 26.01.2020
II Niedziela Zwykła – 19.01

7.00
8.30
10.00
11.30

W int. Parafian oraz dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.
Za + Agnieszkę BOREK we wspomn. ur.
W int. babć i dziadków żyjących i zmarłych.
W intencji Parafian, którzy przyjęli kapłana po kolędzie, ministrantów oraz
kapłanów, którzy nawiedzali nasze domy i mieszkania.
11.30 W int. Teresy ŁUCZAK z ok. 85. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i opiekę Maryi.
TD
17.00 Za + Zbigniewa DOMARECKIEGO.

7.00
18.00

7.00
18.00

7.00
18.00

Poniedziałek – 20.01
Przez wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa w int. Grzegorza, Marii
NIESPOREK, wnuczki i Pawła NIESPOREK z prośbą o wyzdrowienie.
W int. Wiolety i Pawła KLUZA z ok. 3. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o miłość, zdrowie, opiekę Maryi i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
Wtorek – wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz. – 21.01
Za ++ Jana FRANCZYK, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. rodziny SORNEK z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę
Maryi i św. Antoniego.
Środa – 22.01
Za ++ rodziców Martę i Jerzego MITAS, Lucjana i Jadwigę DRUŻBA oraz z rodziny.
Za + Bernarda PYKA w 30. dn. po śm.
Czwartek – 23.01

7.00
18.00 Za ++ Joannę MIKA w 2. rocz. śm. oraz Henryka SOLIK.
Piątek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK – 24.01
7.00
17.00 Za ++ Augustyna i Emilię KOŁODZIEJ.
Sobota – święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła – 25.01
7.00
14.00 Śl. rzym.: w int. nowożeńców Anny KWIATEK i Dawida DOBRY.
18.00 Za ++ męża Waldemara KRUPA w 1. rocz. śm. oraz rodziców z obu stron.
III Niedziela Zwykła – 26.01
7.00 Za + Antoniego TOMALA – int. od kuzynki Marysi z rodziną z Gorzowa Śl.
8.30 W int. Doroty z ok. kolejnej rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych.
10.00 W int. Pauliny z ok. 12. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
13.00 Msza św. chrzcielna: w int. Mikołaja WOJTAL, rodziców i chrzestnych.
17.00 Za ++ męża Józefa KOŁODZIEJCZYKA w 2. rocz. śm., córkę Katarzynę i dusze
w czyśćcu cierpiące.
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 DZISIEJSZE J EWANGELII
(J 1, 29-34)
Spotkać Jezusa Baranka
Jan widzi nadchodzącego ku niemu Jezusa i rozpoznaje w Nim
Oczekiwanego. Jan ukazuje nam Jezusa jako Syna Bożego, a jednocześnie
Bożego Baranka, czyli tego, który bierze na siebie wszelki grzech. Także
i my możemy w duchowy sposób przeżyć wydarzenie znad Jordanu. Podczas
każdej spowiedzi św. Jezus wychodzi nam naprzeciw jako Baranek Boży
i bierze na siebie każdy nasz grzech, krzywdę, cierpienie, a w zamian zanurza nas w miłości

Ducha. Kapłan udzielający sakramentu wskazuje nam, podobnie jak Jan Chrzciciel, na
obecność Jezusa w codzienności. Pomodlę się za kapłanów, aby zawsze prowadzili nas ku
Jezusowi.
Jezu, dziękuję Ci za każdą spowiedź, w której na nowo chrzcisz mnie Duchem Świętym.
s. Anna Maria Pudełko
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
Eucharystia – źródło i szczyt życia Kościoła
KKK 1324 Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia
chrześcijańskiego" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11). "Inne zaś
sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze
świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera
się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha"
(Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 5).
ŚWIĘCI I WIELCY LUDZIE O EUCHARYSTII
Jedna dobrze przyjęta Komunia jest zdolna i wystarczy, aby uczynić nas świętymi
i doskonałymi.
Św. Franciszek Salezy
JESZCZE O NOWYM PROGRAMIE DUSZPASTERSKIM
Udział w Mszy św. to najważniejsza formacja – mówi abp Wiktor Skworc,
metropolita katowicki i przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.
Komisja Duszpasterstwa KEP omawiała program duszpasterski dotyczący Eucharystii.
Co jest w nim najważniejsze?
Przygotowujemy program, który będzie realizowany przez cały Kościół w Polsce. To pewnego
rodzaju oferta, umocowana w decyzji Konferencji Episkopatu Polski, która przyjęła trzyletni
program związany z eucharystią. Teraz mamy pierwszy rok, któremu przyświeca hasło „Wielka
tajemnica wiary”, a przygotowujemy rok duszpasterski 2020/2021 z hasłem „Zgromadzeni na
świętej wieczerzy”. To w zasadzie synonim Kościoła. Gromadzimy się na wieczerzy, której
gospodarzem jest Jezus Chrystus. Spotkanie z Nim jest kształtowane przez całą wspólnotę
Kościoła, bo Kościół się zbiera i spotyka z Chrystusem, nie tylko duchowni, ale i świeccy
jesteśmy wszyscy Kościołem. Chcemy doświadczyć obecności Chrystusa w czasie każdej
eucharystii i zastanawiamy się nad tym, jak wydarzenie liturgiczne kształtować. To główny
temat obrad, które potem będą kontynuowane.
Potrzeba tu rewolucji, czy raczej twardego trzymania się tego, co
jest?
Reforma liturgii zapoczątkowana przez II Sobór Watykański. Nie polega
ona na zmianie słów, gestów czy rytów. Ona powinna nas prowadzić do
tego, żeby nasz udział w Eucharystii był aktywny, nie tylko zewnętrznie,
ale i wewnętrznie. Mamy dużo ludzi, którzy się angażują w liturgię
poprzez czytanie i śpiew. Chodzi o to, żeby nasz udział był wewnętrznie
aktywny, żebyśmy się zbliżali do Chrystusa, żeby nas przemieniał, żeby
następował proces naszego upodobnienia do Chrystusa. Na tym polega
całe życie chrześcijańskie – przyjmując Jego ciało i krew staramy się do
Niego upodobnić. Dlatego Eucharystia, która jest doświadczeniem
miłości Boga powinna nas prowadzić do praktykowania miłości drugiego człowieka.
Na ile to jest kwestia samej liturgii, a na ile formacji w ogóle?
Pierwszą i najważniejszą formacją jest udział we Mszy św. To dlatego Kościołowi tak bardzo
zależy na tym, żeby ochrzczeni uczestniczyli w niedzielnej celebracji. Stąd apele i troska, żeby
przychodzili do kościoła. Tam zaczyna się nasza przygoda z Chrystusem, która może być
pogłębiana w osobistym życiu religijnym.
https://archidiecezjakatowicka.pl/

Papież Franciszek prosi o modlitwę w intencji pokoju
Prawdziwy pokój trzeba zasiać w sercu
W obliczu tak wielu ognisk zapalnych, istniejących w dzisiejszym świecie tym bardziej
potrzebujemy prawdziwego pokoju, który buduje się, wychodząc od pokoju w swoim
sercu. Przypomniał o tym Franciszek w kazaniu podczas codziennej Mszy św., którą
odprawił 9 stycznia w watykańskim Domu św. Marty.
[…] Papież zachęcił swych słuchaczy do zastanowienia się, „jak to jest z tym pokojem we
mnie”, czy moje serce trwa w nim czy może jest „niespokojne”, ciągle w stanie „wojny”,
w napięciu, chcąc stale czegoś więcej, aby panować. „Pokój narodów” lub kraju „zasiewa
się w sercu”, gdyż jeśli nie mamy go w sercu, to jak zapanuje
on na świecie? – zapytał retorycznie Franciszek. Zauważył, że
„zwykle” o tym jednak nie myślimy. Tymczasem czytany dziś
fragment 1. Listu św. Jana wskazuje nam drogę w tym kierunku,
którą mamy podążać, aby osiągnąć „pokój wewnętrzny” – mamy
trwać w Panu, bo tam, gdzie jest On, tam jest pokój.
To On czyni pokój, to Duch Święty, którego On zsyła, czyni
pokój w nas – podkreślił kaznodzieja. Wskazał, że jeśli trwamy w Panu, nasze serca będą pełne
pokoju, a jeśli z przyzwyczajenia trwamy w Nim, gdy „ślizgamy się” po grzechu, to Duch
pozwoli nam poznać ten błąd, to „ślizganie się”. A na pytanie: kiedy trwamy w Panu?
odpowiada św. Jan: „Jeśli miłujemy się nawzajem”. „To jest tajemnica pokoju” –
podkreślił Ojciec Święty.
Zwrócił następnie uwagę, że chodzi tu o „prawdziwą” miłość, nie tę z seriali telewizyjnych czy
przedstawień, ale raczej o taką, która pobudza do mówienia dobrze o innych, a „jeśli nie mogę
tak powiedzieć, to zamykam usta”, aby nie opowiadać złych rzeczy o bliźnich. Albowiem
obgadywanie i ośmieszanie innych jest „wojną” – podkreślił mówca. Zaznaczył, że miłość
dostrzega się „w małych rzeczach”, gdyż jeśli „wojna toczy się w moim sercu, to będzie ona też
w mojej rodzinie, w mojej dzielnicy i w miejscu pracy”. Różne zazdrości, zawiści, plotki
prowadzą do wojen przeciw sobie nawzajem, do zniszczeń, są „brudami” – przestrzegł papież.
https://deon.pl/kosciol/

III niedziela miesiąca
Darowizny na budowę nowego kościoła i klasztoru można przekazać w następujący sposób:
1. Na furcie klasztornej w kopercie (z dopiskiem „na budowę
kościoła”)
2. Podczas wszystkich Mszy św. w każdą trzecią niedzielę
miesiąca kolekta jest także przeznaczona na cele związane
z budową.
3. Bezpośrednio na specjalne konto związane z budową
kościoła:
PARAFIA św. Antoniego z Padwy
ul. Panewnicka 463
40-774 Katowice
Rachunek: 07 1240 1330 1111 0010 7354 8321 Bank Pekao S.A. Z dopiskiem: „na budowę
kościoła”
Inne wpłaty
Rachunek: 53 1240 1330 1111 0010 1795 9897
Bank Pekao S.A.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Na religii
- Jasiu, ile jest przykazań Bożych?
- Dziesięć.
- A kościelnych?
- Dwóch. Pan Marek i pan Józek.

