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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś o g. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne przed Najświętszym Sakramentem.
2. Rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo jako przygotowanie do zbliżającego się
czasu Wielkiego Postu. Dzisiaj adoracja po Mszy św. o godz. 11.30 do 17.00.
W poniedziałek i wtorek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św.
o godz. 7.00 do Mszy św. o godz. 18.00. We wtorek zakończenie adoracji nabożeństwem do
św. Antoniego o godz. 17.30. Plan adoracji jest podany w gazetce. Rozpoczynamy też
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który kończy I Niedziela Wielkiego Postu Niedziela Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do abstynencji od napojów alkoholowych
i złożenia świadectwa poprzez wypełnienie deklaracji. Dane zostaną wpisane do Parafialnej
Księgi Trzeźwości.
3. W dn. 6 i 8 marca będziemy przeżywać wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi ks. bp
Adam Wodarczyk. W związku z tym wydarzeniem w następną niedzielę kazania wygłosi ks.
Paweł Czyrnik posługujący w Sądzie Metropolitalnym.
4. W środę rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Środa Popielcowa to dzień postu
i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Porządek Mszy św.: 7.00, 9.00 i 18.00.
5. Od Środy Popielcowej rozpoczynamy również kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
6. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa Drogi
Krzyżowej - w każdy piątek po Mszy św. o 7.00 i 17.00 oraz w środy po Mszy św. o 18.00.
Dzieci uczestniczą w Wielkim Poście we Mszy św. i Drodze Krzyżowej w każdy piątek
o 17.00; zbierają obrazki „Wielka Tajemnica Wiary”, które będą naklejały na specjalną
planszę. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o 16.15. Kazania pasyjne
będzie głosił diakon z Panewnik o. Karmel Węglarz. Zachęcamy do składania zalecek za
zmarłych, w intencji których będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej.
7. I piątek Wielkiego Postu to dzień modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar
wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne żyjące niemoralnie, które sieją
zgorszenie i wyrządzają krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące
czyny duchowieństwa głęboko ranią.
8. Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania odbędzie się w poniedziałek, 2 marca
o godz. 18.45.
9. Triduum dla młodzieży przygotowującej do bierzmowania odbędzie się w dniach 2, 3
marca o godz. 20.00 i 5 marca o godz. 19.00.
10. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Komunii św. oraz ich rodziców odbędzie się
we wtorek, 3 marca o godz. 19.00.
11. Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni. Chętnych zapraszamy w poniedziałek po Mszy
św. o 18.00 lub w sobotę o godz. 8.00.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
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. 23.02 – 1.03.2020
VII Niedziela Zwykła – 23.02
7.00 Za ++ rodziców Augustyna i Bertę SKAŹNIK oraz brata Józefa SKAŹNIK.
8.30 Za ++ Stefana i Stefanię PALIŚ oraz siostrzeńca Grzegorza.
10.00 W int. Piotra i Mateusza z prośbą o Boże błog. i zdrowie.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
17.00 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
Poniedziałek – 24.02
7.00 W int. Wojtka z prośbą o uwolnienie z nałogu oraz za + jego mamę.
18.00 Za + Stanisława BERNACKIEGO – int. od rodziny z Nowej Dęby.
Wtorek – 25.02
7.00 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz św. Doroty
i św. Grzegorza w int. Doroty i Grzegorza NIESPOREK z ok. ur. z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski oraz zgodę i miłość w rodzinie.
18.00 Za + Marię OLEŚ w 3. rocz. śm.
18.00 Za ++ Stefanię NOWAK oraz z rodziny z obu stron.
Środa Popielcowa – 26.02
7.00 Za + Helenę KUBIEŃ.
9.00 Za ++ z rodzin FIGLER, WYPIÓR, STYCH i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Stanisława BERNACKIEGO – int. od sąsiadów.
Czwartek – 27.02
7.00 Za ++ brata Zygmunta MROZEK, rodziców z obu stron – int. od siostry Anny
z córkami i rodziną.
18.00 Za ++ rodziców Henryka i Teresę CICHOS w rocz. śm. oraz z pokrewieństwa.
Piątek –28.02
7.00 Za + Rudolfa BLUCHA w 30. dn. po śm.
17.00 Za + Grzegorza VRANIK.
Sobota – 29.02
7.00 W int. Panu Bogu wiadomej.
18.00 Za + Stanisława BERNACKIEGO – int. od siostry Teresy i Mateusza z rodziną.
I Niedziela Wielkiego Postu – 1.03
7.00 W int. Krystyny COP z ok. kolejnej rocz. ur.
8.30 Za + Krystynę NOWAK.
10.00 Za ++ Helenę i Edmunda KAMIŃSKICH oraz synów Ryszarda i Marka.
11.30 Za ++ Marię, Wincentego i Leopolda DUDEK oraz z pokrewieństwa.
13.00 Śl. rzym.: Agnieszka ROTKEGEL i Krzysztof ROTKEGEL;
chrzest: Alicja ROTKEGEL.
17.00 Za + Waldemara SKORUPA w 2. rocz. śm.
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, 38-48)
Zło można zatrzymać tylko dobrem
Jezus pokazuje nam, że wybór zemsty czy nienawiści nie jest właściwym
rozwiązaniem. Może dać chwilową ulgę zranionej ambicji, lecz zaplątuje
serce człowieka w sieć coraz dotkliwszego zła i chęci odwetu. Potrzeba
wielkiej odwagi i wewnętrznej siły, aby przerwać spiralę zła, zemsty
i przemocy, aby być ich ostatnim ogniwem, które już nie odpowiada tym
samym, lecz modlitwą, przebaczeniem, darem z siebie. To wcale nie oznacza, że mamy godzić
się na krzywdę i przemoc. Możemy się bronić oraz stawiać granice, ale nie odpłacać tym
samym, tylko mieć serce otwarte na przebaczenie i pojednanie.
Jezu, chcę uczyć się od Ciebie, że drugi policzek nadstawia się nie po kolejne uderzenie, lecz
w gotowości przyjęcia pocałunku przebaczenia.
s. Anna Maria Pudełko
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
Jak jest określana Eucharystia?
KKK 1330 Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana
Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza
w nią ofiarę Kościoła. Używa się także nazwy ofiara Mszy świętej, "ofiara
pochwalna" (Hbr 13, 15) (Por. Ps 116, 13. 17). ofiara duchowa (Por. 1 P 2,5). ofiara
czysta (Por. Ml 1, 11) i Święta, ponieważ dopełnia i przewyższa wszystkie ofiary Starego
Przymierza.
Świętą i Boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce
w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem. W tym samym znaczeniu nazywa się
również ten sakrament celebrowaniem świętych Misteriów. Mówi się także o Najświętszym
Sakramencie, ponieważ jest to sakrament sakramentów. Nazwa ta odnosi się szczególnie do
postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum.
NABOŻEŃSTWO 40 – GODZINNE
23 – 25.02.2020
Niedziela
12.30 – 13.30
Wspólnota Żywego Różańca, Franciszkański Zakon Świeckich, chętni
13.30 – 14.30
Grupy Modlitewne, Domowy Kościół, Parafialny Zespół Caritas,
uczestnicy Kręgu Biblijnego i Katechezy Dorosłych, chętni;
14.30 – 15.30
Chór Parafialny „Pokój i Dobro”, Parafialna Rada Duszpast., chętni
15.30 – 16.30
Ministranci, Dzieci Maryi, Schola, Dzieci, chętni;
16.30
Nieszpory Niedzielne przed Najświętszym Sakramentem.
Poniedziałek i wtorek
7.30 – 8.00
uczestnicy porannej Mszy św.
8.00 – 9.00
parafianie z ul. Kuźnickiej i Śmiłowickiej
9.00 – 10.00
parafianie z ul. Panewnickiej (domy)
10.00 – 11.00
parafianie z ul. Bałtyckiej (domy)
11.00 – 12.00
parafianie z ul. Bałtyckiej (domy szeregowe)
12.00 – 13.00
parafianie z ul. Cienistej, Jęczmiennej, Ustronnej
13.00 – 14.00
parafianie z ul. Bema, Ziembowej, Wymysłów, Wymysłów Tylna
14.00 – 15.00
parafianie z ul. Partyzantów i Osiedla Bema
15.00 – 16.00
parafianie z ul. Owsianej
16.00 – 17.00
parafianie z ul. Koszykowej
17.00 – 18.00
grupy i wspólnoty parafialne

Podczas adoracji pragniemy modlić się za papieża Franciszka, kapłanów, osoby konsekrowane
i o nowe powołania, w intencji naszej Parafii, wspólnot parafialnych, rekolekcji parafialnych
i szkolnych; rodzin, małżonków, dzieci i młodzieży, chorych i cierpiących, bezrobotnych,
potrzebujących pomocy materialnej i duchowej, dobrodziejów naszego kościoła i klasztoru,
zmarłych parafian, duszpasterzy, fundatorów, a także w intencji dzieła budowy nowego kościoła
i klasztoru oraz ofiarodawców.

Z KRONIKI PARAFIALNEJ
Protokół z 12. posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej - skrót
Dnia 2 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej.
O. Proboszcz przypomniał wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie.
Najważniejszym z nich była parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej
i Jordanii. O. Serafin przedstawił relację z pobytu w Izraelu i Jordanii
i opowiedział o kamieniu z Grobu Pańskiego, który przywiózł z Kurii Kustodii Ziemi Świętej,
a który zostanie wmurowany w ścianę nowej świątyni.
Ponadto o. Serafin przypomniał o innych działaniach: ukończeniu kursu animatorskiego przez
przedstawicielki Dzieci Maryi, parafialnym wyjściu do kina Helios na film „Nieplanowane”,
przeprowadzeniu odwiedzin duszpasterskich w parafii (kolędy), przedstawieniu jasełek przez
dzieci. O. Proboszcz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie
żłóbka, szczególnie p. Joachimowi Kosieckiemu.
O. Serafin zaznaczył, iż najważniejszym wydarzeniem w naszej parafii będzie wizytacja
kanoniczna w dniach 6 i 8 marca br., którą przeprowadzi ks. bp Adam Wodarczyk. Wizytację
poprzedzi specjalne kazanie przygotowujące wiernych do tego wydarzenia w parafii.
W niedzielę, 1 marca wygłosi je ksiądz pracujący w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach.
Innymi ważnymi wydarzeniami będą rekolekcje wielkopostne zaplanowane na 22-25 marca
oraz Droga Krzyżowa ulicami parafii (Panewnicką, Koszykową i Łąkową).
O. Proboszcz podziękował członkom wszystkich grup za zaangażowanie w życie wspólnoty.
Złożył podziękowania także darczyńcom, przekazującym datki na rzecz budowy nowej
świątyni. Poinformował, iż ciągle postępują prace na placu budowy – w czerwcu mają być
gotowe mury kościoła, a na dzień odpustu parafialnego 14 czerwca br. planowane jest
uroczyste włożenie przez Metropolitę Katowickiego ks. abpa Wiktora Skworca w mury nowej
świątyni kamieni z Bożego Grobu z Jerozolimy i z Grobu św. Antoniego z Padwy.

25.01 – 1.02.2020 Parafialna pielgrzymka do Izraela i Jordanii

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Panie Kowalska i Nowakowa rozmawiają o swoich mężach:
- Ja nie mogę narzekać – mówi Kowalska. – Mój mąż nie pije, nie gra w karty …
- A pali?
- Tylko po dobrym obiedzie, ale to mu się zdarza najwyżej raz na tydzień …

