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
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
1. Dziś obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej), które
kończy cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego.
2. Święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone w całym Kościele jako światowy dzień
życia konsekrowanego. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne.
Dziś także spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej o godz. 14.30. O godz. 16.30
zapraszamy na nieszpory niedzielne.
3. W poniedziałek zapraszamy na Mszę św. wotywną o Duchu Świętym i nabożeństwo do
Ducha Świętego o g. 7.00. W tym dniu będzie udzielane błogosławieństwo od chorób
gardła ku czci św. Błażeja.
4. 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 o 18.00.
5. W środę również obchodzimy wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz. Po Mszach św. będziemy
błogosławić chleb.
6. W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca. Zachęcamy do skorzystania ze
spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Okazja do
spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
7. 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.
8. Spowiedź I-piątkowa dla wszystkich dzieci już od 16.30. O 17.00 Msza św. z udziałem
dzieci.
9. Młodzież oraz kandydatów do bierzmowania (również VII klasy) zapraszamy do
spowiedzi św. od 18.00 i na Mszę św. I-piątkową o 18.30.
10. W poniedziałek po Mszy św. o 18.00 i w sobotę o godz. 8.00 zapraszamy chętnych do
sprzątania kościoła.
11. Parafialny bal karnawałowy odbędzie się 22 lutego w Domu Przyjęć „Eliza”. Zapisy
i wpłata (100 zł od osoby) przy furcie do 9 lutego.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
13. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. W miesiącu lutym 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. 2.02 – 9.02.2020
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.
Poniedziałek – wspom. dow. św. Błażeja, bpa i męcz. – 3.02
7.00 W int. Anny POREMBSKIEJ z ok. 40. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych dla całej rodziny.
18.00
Wtorek – 4.02
7.00
18.00 Za ++ Józefa TOMALA, rodziców i rodzeństwo.
Środa – wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz. – 5.02
7.00
18.00 Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym
wieku.
I Czwartek miesiąca – wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz. – 6.02
7.00
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania kapłańskie
zakonne i misyjne.
I Piątek miesiąca – wspomnienie św. Kolety z Corbie, dziewicy – 7.02
7.00
17.00 Za + Antoniego TOMALA – int. od sąsiadów.
18.30 W int. Michała z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opieki
Maryi, Aniołów i Świętych dla całej rodziny.
Sobota – 8.02
7.00 W int. brata Jana MITASA z ok. 70. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę
Maryi na dalsze lata życia.
TD
18.00 Za + Antoniego ROGER.
V Niedziela Zwykła – 9.02
7.00
8.30 Za ++ Przemysława JASEK w 12. rocz. śm., Jerzego i Dorotę DRAB w 16. rocz. śm.
10.00 W int. Julii z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę
Maryi.
11.30 Za ++ Władysława KUGLIN w 2. rocz. śm. oraz z rodzin z obu stron.
17.00 W int. Magdaleny KOŁODZIEJCZYK z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi dla Solenizantki i całej rodziny.
TD
Msza św. gregoriańska: Za + Józefa DEJA (od 31 stycznia do 1 marca 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
(Łk 2, 22-40)
Życie całkowicie oddane w darze
Jezus – pierwszy całkowicie oddany Ojcu i konsekrowany, poświęcony dla
misji. Tak maleńki, a już rozpoznany przez Symeona i Annę w swojej
najgłębszej tożsamości. Życie Boga-Człowieka ofiarowane w darze! Życie,
które wnosi pokój, błogosławieństwo, radość, nadzieję. Maryja i Józef,
przynosząc Dzieciątko Jezus do świątyni, przynoszą Bogu także swoje życie
i życie Świętej Rodziny, które wpisuje się w misję Syna Bożego. Jezus w tajemnicy swojego
ofiarowania w świątyni uczy nas, że za każdym razem, gdy coś z siebie szczerze ofiarujemy
innym, mogą oni dostrzec w nas coś z piękna i tajemnicy Boga samego.
Ofiaruję Ci dziś, Jezu, wszystkie osoby konsekrowane. Dziękuję, że przypominają mi o wartości
życia ofiarowanego dla innych.
s. Anna Maria Pudełko
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
KKK 1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz
z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we
wszystkich (Por. 1 Kor 15, 28).
KKK 1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej
wiary. "Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej
strony potwierdza nasz sposób myślenia" (Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV,
18, 5).
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. Pius X

Na Dzień Życia Konsekrowanego i na każdy
dzień realizacji zakonnego powołania
W Dniu Życia Konsekrowanego Ojcom i Braciom
Franciszkanom posługującym w naszej parafii
życzymy, by Matka Najświętsza, która ofiaruje Panu
Bogu największy Dar, jaki otrzymała, pomagała im
w składaniu ofiary z siebie samych w miłości do
Chrystusa.
2 LUTEGO OFIAROWANIE PAŃSKIE – MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada 40. dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania obrzędu oczyszczenia przez
Matkę Bożą. Obchodzono je już w IV w. w Jerozolimie, a w Rzymie w VII w. Przez długie
wieki święto to obchodzono jako Oczyszczenie NMP, na co miał
wpływ ewangeliczny tekst św. Łukasza: Gdy upłynęły dni ich
oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do
Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu (Łk 2,22). Głęboka jest treść
święta, w osobach Dzieciątka Jezus i starca Symeona spotkają się
dwa przymierza: stare, które odchodzi i nowe, które nastaje.
Poprzez wejście Chrystusa do świątyni, kończy się kapłaństwo

Starego Przymierza, a rozpoczyna się w Nim i przez Niego nowe Kapłaństwo oraz nowa,
najwyższa i najdoskonalsza Ofiara, jaką złoży Ojcu Niebieskiemu. Święto to, potocznie, zwane
jest również jako Matki Bożej Gromnicznej, ze względu na fakt przyniesienia przez Maryję
małego Jezusa do świątyni. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana
Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: „Światłość na oświecenie pogan i na chwałę ludu twego
Izraela” (Łk 2, 32).
Umiejmy dobrze korzystać z gromnic obecnych w naszych domach. Zapalajmy je również
i wtedy, gdy nękają nas pokusy, doświadczamy trudności, gdy w naszej duszy panuje
ciemność. Niech Matka Boża przez znak zapalonej gromnicy wprowadza w nasze serca
Światłość świata – Jezusa Chrystusa, który swym światłem oświeci wszystkie nasze mroki.
http://siostrymi.pl/przez-rok-z-maryja/

PARAFIALNY
BAL KARNAWAŁOWY
sobota, 22 lutego
Dom Przyjęć
„Eliza”
Zapisy i wpłaty 100,- zł od osoby
przy furcie do 9 lutego
Niech wspólna zabawa przyczyni się do budowania parafii
jako wspólnoty wspólnot

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Mały chłopiec wbiega do domu i woła wstrząśnięty:
- Mamo! Ten kot, który wygrzewał się na dachu garażu, został potrącony przez
samochód!
- Co ty mówisz? – dziwi się mama. – Gdzież to ten samochód zaniosło …

