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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Za każdą
ofiarę, również za ofiary wpłacane na specjalne konto składamy serdeczne Bóg zapłać.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo jako
przygotowanie do zbliżającego się czasu Wielkiego Postu.
4. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w ramach homilii w środę o godz. 18.00. Temat
kazania katechizmowego: Niedzielna Eucharystia – źródłem inicjacji chrześcijańskiej.
5. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy. O godz.
17.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowanie w piątek po Mszy św. o 17.00.
7. W najbliższą sobotę odbędzie się bal karnawałowy dla Dzieci Maryi w salce domu
parafialnego o 16.30, a także parafialny bal karnawałowy w Domu Przyjęć „Eliza”
od 19.00. Jeszcze dziś można się zapisać w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.
8. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę o godz. 16.30.
9. 7 lutego w naszym dekanacie rozpoczęła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadza
ks. bp Adam WODARCZYK. W naszej parafii taką wizytację będziemy przeżywać
w dniach 6 i 8 marca. Już teraz przygotujmy się duchowo. Zapraszamy do licznego udziału
w tym ważnym wydarzeniu dla parafii. 6 marca o 15.00 odbędzie się Droga Krzyżowa, po
której ks. biskup spotka się z grupami dorosłych. Powitanie kanoniczne biskupa o 16.50,
o 17.00 uroczysta Msza św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania. 8 marca,
w niedzielę o 9.40 spotkanie z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, a o godz. 11.30
uroczysta suma pontyfikalna na zakończenie wizytacji.
10. Bóg zapłać tym, którzy podjęli się sprzątania naszej świątyni. Ponawiamy prośbę
o sprzątanie kościoła w poniedziałek po Mszy św. o 18.00 lub w sobotę o godz. 8.00.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
12. Naczelnicy I oraz II Urzędu Skarbowego w Katowicach zachęcają do rozliczenia podatku
PIT z formie elektronicznej z wykorzystaniem usługi e-PIT.
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. 16.02 – 23.02.2020
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VI Niedziela Zwykła – 16.02
Za + Ireneusza SALETRY w 3. rocz. śm.
Za ++ siostrę Stefanię i rodziców.
Za ++ Helenę i Józefa KEMPSKICH.
W int. Parafian, dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru oraz ofiarodawców.
W int. Krzysztofa TROCHA z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Piekarskiej.
W intencji naszej Ojczyzny.
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Poniedziałek – 17.02
Za + Gerarda JANICKIEGO w 19. rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Stanisława BERNACKIEGO – int. od teściów.
Wtorek – 18.02
Przez wstaw. św. Antoniego w int. Ireny z ok. kolejnej rocz. ur. z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych oraz o potrzebne
łaski dla całej rodziny.
Za ++ Mariannę i Jana ŻURAWA, syna Andrzeja, Małgorzatę i Jana KLONEK, dzieci
Marię, Józefa, Franciszka i Eugeniusza.
W int. Mateusza z ok. ur. z prośbą o Boże błog., Dary Ducha Świętego i opiekę Maryi.
Środa – 19.02
Za + Stanisława DOLNIK w 30. dn. po śm.
W int. Agnieszki i Aleksandra z ok. ur.
W int. Wiesława z prośbą o zdrowie.
Czwartek – 20.02
W int. Panu Bogu wiadomej.
Za + Edwarda MAĆKOWIAK w 1. rocz. śm.
Piątek –21.02
Za ++ Franciszkę, Franciszka SZMIERER, syna Witolda, rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące.
Za ++ rodziców Gertrudę i Ryszarda MŁOCEK, Helenę i Józefa BEDNARA,
pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ Agnieszkę i Stanisława DOBRY, Krzysztofa DOBRY, rodziców, rodzeństwo
z obu stron.
Sobota – święto Katedry św. Piotra Apostoła – 22.02
Za ++ Ireneusza JANOS w 2. rocz. śm. i rodziców z obu stron.
Za ++ brata Grzegorza w kolejną rocz. śm., rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
VII Niedziela Zwykła – 23.02
Za ++ rodziców Augustyna i Bertę SKAŹNIK.
Za ++ Stefana i Stefanię PALIŚ oraz siostrzeńca Grzegorza.
W int. Piotra i Mateusza z prośbą o Boże błog. i zdrowie.
CHRZTY I ROCZKI.
W int. Józefa z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych. 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
(Mt 5, 17-37)
Miłość istotą Prawa Bożego
Oprócz dziesięciu przykazań otrzymanych od Boga Izraelici mieli sześćset
trzynaście innych wymyślonych przez siebie. Jezus nie mnoży przepisów,
nie nakłada ciężarów, lecz zachęca do odkrycia istoty Prawa, którą jest
miłość. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie. Wobec tych
zaleceń Ojca Jezus wskazuje, że oprócz zewnętrznych czynników są

wewnętrzne motywacje serca. Inni ich nie widzą, ale Bóg tak. Pogardzając innymi, pożądając
ich, odrzucając współmałżonka, mówiąc fałszywie o innych, pozwalamy, aby grzech opanował
nasze serce, a wtedy od grzesznych pragnień do czynów jest tylko krok.
Jezu, naucz mnie, proszę, rozpoznawać głębokie motywy moich działań i być Ci wiernym nie
z lęku przed karą, ale z miłości.
s. Anna Maria Pudełko
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
Jak jest określana Eucharystia?
KKK 1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego
niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:
KKK 1329 Wieczerzą Pańską (Por. 1 Kor I 1, 20). ponieważ chodzi o Ostatnią
Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki,
i zapowiedź uczty godów Baranka (Por. Ap 19, 9. w niebieskim Jeruzalem.
Łamaniem Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został
wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu (Por.
Mt 14, 19; 15, 36; Mk 8, 6. 19). zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy (Por. Mt 26, 26; 1 Kor
1 I, 24). Po tym geście uczniowie rozpoznają Jezusa po Zmartwychwstaniu (Por. Łk 24, 13-35).
Pierwsi chrześcijanie będą w ten sposób nazywać swoje zgromadzenia eucharystyczne (Por. Dz
2, 42. 46; 20, 7. 11). Oznacza to, że wszyscy, którzy spożywają jeden łamany Chleb Chrystusa,
wchodzą we wspólnotę z Nim i tworzą w Nim jedno ciało (Por. 1 Kor 10, 1617). Zgromadzeniem eucharystycznym (synaxis), ponieważ Eucharystia jest w zgromadzeniu
wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła (Por. 1 Kor 11, 17-34).
ŚWIĘCI I WIELCY LUDZIE O EUCHARYSTII
Bóg nigdy nas tak nie jednoczy ze sobą, jak wtedy, kiedy znajduje się w nas
sakramentalnie, w osobie, a my jesteśmy duchowo w nim wcieleni; jesteśmy
wtedy tak silnie przez niego przyciągani i zjednoczeni z Nim węzłem
nierozerwalnej miłości, iż stanowimy jedno.
Św. Albert Wielki
100 DNI DO 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
Za 100 dni od 8 lutego przypada 100. rocznica urodzin
papieża.
17 maja o 10.30 w Watykanie zostanie odprawiona
uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ojca
Świętego Franciszka.
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie przygotował hymn w hołdzie papieżowi
zatytułowany „Nie zastąpi Ciebie nikt”.
Do nagrania utworu zaproszeni zostali wybitni artyści polskiej sceny muzycznej: Kasia Moś,
Dorota Osińska, Natalia Rubiś, Wojciech Cugowski, Marek Piekarczyk, Mateusz Ziółko.
Muzykę, do słów Marka Dutkiewicza, skomponował Romuald Lipko – jeden z najważniejszych
twórców polskiej muzyki rozrywkowej ostatnich dziesięcioleci.
Prapremiera teledysku a zarazem oficjalne otwarcie obchodów 100. rocznicy urodzin papieża
miały miejsce 4 stycznia 2020 w Operze Krakowskiej podczas „XI Kolędowania z Janem
Pawłem II”. Organizatorzy wierzą, że utwór stanie się prawdziwym hymnem 2020 r.
https://ekai.pl/

NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT
Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród
Na lotniskach wokół globu tłum wytężał
chmur
wzrok
Słyszy jak planeta Ziemia modli się o cud
by zobaczyć jak całujesz ziemię z jego stron
Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon
Tęsknimy teraz za rokiem rok
Wszystkie róże świata
jak bez ojca dzieci
twoje są
w ciemną noc
Bo nie zastąpi ciebie nikt
Do światła otworzyłeś drzwi
Trafił duch
do naszych serc
Stał się cud
- zniknął lęk

Bo nie zastąpi ciebie nikt...
Bez ciebie trudniej żyć
marzyć, kochać, śnić
Życia gubi się sens
Na złe i dobre dni
w modlitwie zawsze ty
Króluj nam - Królu Serc!
Bo nie zastąpi ciebie nikt...

Z nadzieją nam kazałeś iść
Subito santo! Wreszcie ty!
Trafił duch
do naszych serc
Stał się cud
- zniknął lęk
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

31.01.2020 Jasełka w wykonaniu dzieci

2.02.2020 Poświęcenie świec dzieciom
przygotowującym się do przyjęcia Komunii św.

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 przeznaczona na budowę
kościoła i klasztoru.
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
- Wiesz, wujku, ta trąbka, którą dałeś mi na Gwiazdkę, była najlepszym prezentem!
- Ależ Kaziu, przecież dostałeś tyle innych, ładnych zabawek …
- Tak, ale tatuś płaci mi teraz codziennie, żebym nie trąbił!

