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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś o godz. 16.30 na nieszpory kolędowe.
2. W przyszłą niedzielę, 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, które kończy
cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Poświęcenie
świec-gromnic podczas każdej Mszy św. Dzieciom przygotowującym się do Wczesnej
i Pierwszej Komunii św. świece zostaną poświęcone podczas Mszy św. o 10.00.
3. Święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone w całym Kościele jako światowy dzień
życia konsekrowanego. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na zakony
kontemplacyjne. W tym dniu modlimy się w intencji katechizacji dorosłych.
4. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Wczesnej i Pierwszej Komunii św. wraz
z rodzicami odbędzie się we wtorek o godz. 19.00.
5. Jasełka w wykonaniu Dzieci Maryi i scholi odbędą się w piątek po Mszy św. o g. 17.00.
6. Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 80 w Katowicach odbędą się w sobotę,
1 lutego o godz. 10.00.
7. Rozpoczynamy nowy cykl katechez dla dorosłych, których tematyka będzie związana
z hasłem roku duszpasterskiego. W tym roku katechezy będą się odbywały w każdą ostatnią
środę miesiąca w ramach kazania. Zapraszamy w najbliższą środę do udziału we Mszy św.
z kazaniem katechizmowym: „Eucharystia – źródłem życia Kościoła”.
8. W tym tygodniu przypada I sobota 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 godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe i Msza św. w porządku niedzielnym.
9. Do 1 lutego trwa pielgrzymka do Ziemi Świętej. Polecamy pielgrzymów pamięci
modlitewnej.
10. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w niedzielę o godz. 14.30.
11. W poniedziałek po Mszy św. o 18.00 i w sobotę o godz. 8.00 zapraszamy chętnych do
sprzątania kościoła.
12. 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.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W „Echu św. Antoniego” kolejne rozważanie autorstwa o. Ambrożego Szajdy.
14. 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. 26.01 – 2.02.2020
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.
Poniedziałek – 27.01
7.00
18.00
Wtorek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK – 28.01
7.00 Za ++ córkę Iwonę we wspomn. ur., syna Bogdana, rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące..
18.00
Środa – 29.01
7.00 Za + Marię WAŁKIEWICZ w 7. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Stanisława HUBER w 20. rocz. śm. oraz z rodziny.
Czwartek – wspom. św. Hiacynty Mariscotti, dz. – 30.01
7.00 Za ++ Józefa ŚWIDER w kolejną rocz. śm., żonę Joannę, krewnych z obu stron oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 W int. Klaudii z ok. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę
Maryi i Świętych dla niej i całej rodziny.
Piątek – wspom. św. Jana Bosko, prezb. i dK – 31.01
7.00 Za ++ Wacława i Helenę KORBECKI.
17.00 Za ++ Marię i Piotra GODZIEK.
I Sobota miesiąca – 1.02
8.00 W int. wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego
Różańca.
18.00 W int. Marka MIKULAKA z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,
Boże błog. oraz opiekę Maryi.
IV Niedziela Zwykła – święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02
7.00 Za ++ Helenę KOSIECKĄ w rocz. śm. i pokrewieństwo.
7.00 Za + Antoniego TOMALA w 30. dn. po śm.
8.30
10.00 Za + Zbigniewa DOMARECKIEGO.
11.30 Za ++ Jerzego JONKA i z pokrewieństwa.
11.30 W int. Pawła z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
zdrowie, opiekę Maryi, Światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.00 W int. Henryka z ok. 80. rocz. ur. oraz 55. rocz. śl., z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, Boże błog., opiekę Maryi, św. Antoniego i potrzebne łaski dla całej rodziny.
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.

Intencje modlitwy na luty 2020
Intencja powszechna: Aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych
skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.
Intencja własna: Za wszystkie osoby konsekrowane (zakonne), aby już więcej nie żyły dla
siebie, ale dla Tego, który je powołał oraz o powołania zakonne z naszej parafii.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
SŁOWO O. AMBROŻEGO
„Zachowujcie czyste sumienie” (1 P 3,16)
1. Sumienie ludzi w czasach, w których zamilkły dzwony
Dwadzieścia trzy lata temu Horst Bienek urodzony w Gliwicach
napisał powieść zatytułowaną „Czas bez dzwonów”. Powieść opowiada
o życiu kilku rodzin mieszkających w Gliwicach w czasie II wojny
światowej, a tytuł powieści nawiązuje do akcji niemieckich władz okupacyjnych ściągania
z wież kościelnych dzwonów na potrzeby przemysłu zbrojeniowego.
Jeden z bohaterów powieści jest maszynistą parowozu i to zajęcie powoduje u niego
w warunkach toczącej się wojny poczucie winy. Nie potrafi sobie z tym poradzić i zastanawia
się, czy nie wyznać tego w spowiedzi swojemu proboszczowi. Od pół roku prowadzi pociągi
towarowe wypełnione ludźmi z całych Niemiec, Francji, Holandii, a nawet z Gliwic. Wszyscy
oni są Żydami i wszystkich wiezie do Brzezinki, gdzie jest obóz koncentracyjny. To jest
straszne – powiada – to są bydlęce wagony, upychają w nich ludzi. A kiedy na miejscu
otwierają wagony, zawsze wypada z nich kilka zwłok.
Z tego wszystkiego zwierza się swojej żonie, która o niczym nie wie: Anno, to, co oni
robią jest wielkim grzechem. I ja też czuję się jakoś współwinny, że oni tam trafiają…
(str. 324). Z powieści dowiadujemy się, że by się z tego wyrwać, zgłasza się na ochotnika do
Wehrmachtu. Ale o jego dalszych losach autor milczy.
To tylko jeden z ogromnej liczby konfliktów sumienia ludzi tych
czasów, a przecież nasze życie nie jest od nich wolne, choć określone
kontekstem współczesności. Bohater powieści jest człowiekiem
wierzącym, bo zło, które się dzieje, nazywa grzechem, a jego sumienie
odzywa się poczuciem winy.
Czy my dzisiaj z właściwie uformowanym sumieniem potrafimy
zawsze odróżnić dobro od zła? Ewangelia dziś usłyszana w obrazie
Chrystusa jako Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, przywołuje
temat wrażliwości sumienia, tego wewnętrznego głosu, dzięki któremu
mamy świadomość spełnionego dobra, jak również ostrzega nas przed popełnieniem grzechu.
Jan Chrzciciel, syn kapłana Zachariasza, nie mógł nie znać proroctw Izajasza sprzed 700 lat,
o Mesjaszu, który pozwala się prowadzić na śmierć, aby wyzwolić lud nowego przymierza.
2. Jakie są nasze sumienia?
Bagatelizowanie grzechu, prowokacyjne lekceważenie grzechu, stwarzanie świadomości,
że go już nie ma, może być wewnętrzną postawą człowieka niewierzącego, uwarunkowaną
różnymi przyczynami. Taka sama postawa wierzącego może znamionować zanik wiary. Jeżeli
nie ma grzechu, czyli zła popełnionego, tzn. że człowiek osiągnął już wysoki poziom
moralnego rozwoju. Tymczasem życie mówi zupełnie co innego. Niedoskonałość prawa
stanowionego, przy braku sumienia urobionego na głębokich wartościach, bez skrupułów może
być wykorzystana do różnych nadużyć.

Jeśli człowiek jest taki dobry, to dlaczego tysiące balkonów na parterach i piętrach
bloków mieszkalnych jest przez ich właścicieli zakratowanych. Po co te kodowe zamki, drzwi
antywłamaniowe i całe armie ochroniarzy? Dlaczego taki wzrost agresji wśród młodych?
Jeśli taki wysoki poziom moralny osiągnął już człowiek, to dlaczego tyle porzuconych
niemowląt i opuszczonych, biednych rodziców. Wielu z nas śledzi wyczyny pseudoartystów,
skandalistów, którzy chcą wskoczyć na afisz i zaistnieć medialnie nie dzięki talentowi
artystycznemu, ale skandalom, które dla nas są nieraz bluźnierstwem. To ludzie, którzy
przynoszą wstyd polskiej kulturze.
Te i inne obserwacje skłaniają więc do opinii, że nie tyle nie istnieje grzech, ale raczej
niepokoi otępiałe, zagłuszone, a kto wie, czy nie zanikające sumienie. Stąd ważną jest dziś
sprawą zachowanie wrażliwości swego sumienia. My to sumienie rozumiemy w takiej potrójnej
roli. Ono jest naszym nauczycielem tego, co jest dobre, a co złe. Ono jest naszym świadkiem
i wreszcie naszym sędzią, bo odzywa się po złym czynie w postaci niepokoju czy wyrzutów
sumienia. Niedawno wydany Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że wychowanie
sumienia jest nieodzowne w życiu człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom.
Wychowanie sumienia jest zadaniem całego życia, od najmłodszych lat życia dziecka.
3. Baranku Boży, obdarz nas pokojem
Już wkrótce we Mszy św. będziemy śpiewać: „Baranku Boży, obdarz nas pokojem”.
W najbliższy czwartek – 24 stycznia przedstawiciele różnych religii świata już po raz drugi po
piętnastu latach spotkają się w Asyżu na zaproszenie Ojca Świętego, aby się modlić o pokój na
świecie. Podróż ze stacji watykańskiej do Asyżu ma się odbyć pociągiem,
w którym znajdzie się papież wraz z zaproszonymi gośćmi.
Jak na początku tego rozważania wspomniane były pociągi, które zmierzały do
miejsca zagłady, tak teraz mowa jest o pociągu do miejsca modlitwy o pokój
i stwarzania warunków do jego zaistnienia.
Ta wspólna podróż ma sprzyjać wzajemnemu poznaniu się, ale też jest pewnym
symbolem. Życie każdego człowieka, niezależnie od wyznania, jest podróżą
zmierzającą do celu. Tym razem pośrednim jej celem jest Asyż, miasto
Franciszka, który się modlił: „Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju”. I my możemy
tak się modlić, pamiętając, że pokój wewnętrzny jest owocem dobrego sumienia. Amen
Wygłoszone w II niedzielę zwykłą, 20.01.2002 r.
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
KKK 1325 "Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność
Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które
Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie
w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu" (Kongregacja do Spraw
Kultu Bożego, instr. Eucharisticum mysterium, 6).
ŚWIĘCI I WIELCY LUDZIE O EUCHARYSTII
Wielkim nieszczęściem jest to, że zaniedbujemy uciekanie się do tego Boskiego
pokarmu, aby przebyć pustynię życia. Jesteśmy na równi z osobą, która umiera
z głodu obok suto zastawionego stołu.
Św. Proboszcz z Ars
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Turysta pyta, ile kosztuje przejażdżka łodzią po jeziorze Genezaret.
- 500 dolarów – informuje przewoźnik.
- To strasznie dużo – bulwersuje się turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził!
- Nie dziwię się. Przy takich cenach …

