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Podziękowanie
Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Szalaście, Księdzu
Proboszczowi Rudolfowi Gniździa, Księdzu Proboszczowi Janowi Wichary, Czcigodnym Siostrom Zakonnym - Służebniczkom i Boromeuszkom,
rodzinie, krewnym, znajomym, sąsiadom, członkom Bractwa „Żywego Różańca, związkowi Emerytów i Rencistów oraz wszystkim, biorącym udział
w pogrzebie + Anny Borzuckiej, za modlitwy oraz kwiaty
podziękowania składa rodzina.

Papież Franciszek o modlitwie
Cechą modlitwy chrześcijańskiej jest wiara w Jezusa i odwaga, by
wyjść poza aktualne trudności.
Ojciec Święty nawiązał
do fragmentów Ewangelii według
św. Marka (Mk 1,40- 2,12) mówiących o uzdrowieniu trędowatego
oraz paralityka. Obaj się modlą,
aby odzyskać zdrowie, obaj czynią to z wiarą. Trędowaty, jak podkreślił Franciszek odważnie rzuca
Jezusowi wyzwanie, mówiąc:
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!” (Mk 1,40). Odpowiedź Pana
jest natychmiastowa: „Chcę, bądź
oczyszczony!”. Zatem, jak naucza Ewangelia, cud jest możliwy dla wierzących.

Zawsze, gdy zbliżamy się do Pana, aby o coś prosić, musimy zacząć
od wiary i czynić to z wiarą: «Wierzę, że możesz mnie uzdrowić, wierzę,
że możesz mi to uczynić» i mieć odwagę, by rzucić Bogu wyzwanie, jak
ten trędowaty z wczorajszej Ewangelii czy z dzisiejszej - paralityk. Jest to
modlitwa w wierze” – zauważył papież.
Ojciec Święty podkreślił, że Ewangelia prowadzi nas do zastanowienia się nad naszym sposobem modlitwy. Nie mamy się modlić jak papugi
i w sposób interesowny – zaznaczył. Jednocześnie zachęcił, abyśmy prosili Boga, żeby „pomógł naszej małej wierze” także w obliczu trudności.
Dodał, że w Ewangelii znajdujemy wiele epizodów, w których zbliżenie się
do Pana Jezusa jest trudne dla ludzi potrzebujących i jest to przykład dla
każdego z nas. Ci którzy nieśli paralityka, w dzisiejszej Ewangelii spuszczają go przez dach, bo z powodu tłumów nie mogli do Niego dotrzeć.
Franciszek podkreślił, że silna wola uzdrowienia pozwala przezwyciężyć
trudności i zawsze znajduje rozwiązanie.
Zbliżenie się do Boga wymaga także odwagi –wskazał papież. Zaznaczył, że wiele razy konieczna jest cierpliwość i umiejętność oczekiwania oraz nie poddawania się, gotowość, by stale iść naprzód. Przypomniał
przykład świętej Moniki, wytrwale modlącej się o nawrócenie swego syna
Augustyna. Podkreślił konieczność odwagi, aby stawić wyzwanie Panu,
zaangażować się, nawet jeśli natychmiast nie otrzymujemy tego, o co prosimy, „jeśli bowiem modlitwa nie jest odważna, to nie jest chrześcijańska”
– stwierdził Ojciec Święty.
„Modlitwa chrześcijańska rodzi się z wiary w Jezusa i zawsze idzie
z wiarą ponad trudności” – zaznaczył Franciszek. Przypomniał Abrahama,
który w wieku stu lat otrzymał obietnicę, że będzie ojcem wielu narodów,
uwierzył i przez to został usprawiedliwiony.
„Wiara wyrusza w drogę: wiara to czynienie wszystkiego co możliwe,
aby uzyskać tę łaskę o którą proszę. Pan nam powiedział: «Proście, a będzie wam dane» (Mt 7,7). Weźmy także to słowo i ufajmy, ale zawsze
z wiarą i angażując się. To jest odwaga, jaką posiada modlitwa chrześcijańska. Jeśli modlitwa nie jest odważna, nie jest chrześcijańska” – powiedział papież kończąc swoją homilię.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy o modlitwie za
tych, którzy z powodu wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do opuszczenia swojej
ojczyzny.
- Na godz. 1500 zapraszam na „Pawłowskie kolędowanie” do Domu Kultury. Nieszporów
dzisiaj nie będzie.
- We wtorek -16 stycznia - kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Tym razem spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30 w salce nad zakrystią. Następnie zapraszam młodzież oraz rodziców kandydatów do Bierzmowania na Mszę św. o godz. 1800
sprawowaną w ich intencji.
- Również we wtorek po Mszy św. wieczornej odbędzie się adoracja przy żłóbku i spotkanie Zespołu Charytatywnego.
- W czwartek rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
- W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu.
- W przyszłą niedzielę o godz. 1600 w kościele odbędzie się koncert kolęd i pastorałek
„Kolędujmy Małemu Bogu”- w wykonaniu scholi parafialnej „Liberi Deo”, zespołu muzycznego „Impresja” ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej oraz zespołu wokalno - instrumentalnego „Cantabile” z Zabrza. Kolędy będą przeplatane wierszami Bożonarodzeniowymi i okolicznościowymi z okazji Dnia Babci i Dziadka. Serdeczni zapraszam.
− Plan adoracji przy żłóbku w Panewnikach wywieszony jest w gablotce.
− Kończą się odwiedziny Duszpasterskie. Dodatkowa kolęda dla rodzin, które zgłosiły
się w zakrystii lub kancelarii rozpocznie się w niedzielę 21 stycznia o godz. 13.00.
− Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.
- W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:
• Boży maratończyk;
• Św. Stanisław Kostka jest nie tylko patronem młodzieży, ale też Polski. Jak to się
stało, że w młodym jezuickim nowicjuszu ujrzano obrońcę łacińskiej cywilizacji?
Ponadto w "Gościu":
• o tym, jak następca tronu Arabii Saudyjskiej zakupił obraz „Zbawiciel świata”. Obraz
przedstawia Jezusa z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa. Arcydzieło sztuki
chrześcijańskiej będzie wystawiane w sercu muzułmańskiego kraju;
• jutro papież Franciszek rozpoczyna pielgrzymkę do Chile i Peru. Co o Kościele w Chile
mówią polscy misjonarze, którzy pracują tam o wielu lat?
- Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.
- W niedzielę 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, w poniedziałek 22 stycznia Dzień
Dziadka. Pamiętajmy i nich w modlitwie.
10 lutego 2018 r. zapraszamy na XIX Bal Charytatywny
organizowany w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie.
Zwracamy się również z serdeczną prośbą do parafian
o dary na odbywającą się w trakcie balu loterię fantową.
Dostarczać je można do Kancelarii Parafialnej, Zakrystii
lub członkiniom Zespołu Charytatywnego.

INTENCJE MSZY św. od 15 do 21 stycznia 2018 r.
15 I
g. 1800 - Wspólna za żyjących (intencje w gablotce)
Poniedziałek
16 I
Wtorek

g. 1800 Msza św. koncelebrowana
- Za ++ rodziców Pelagię Dudzińską w 2 rocznicę
śmierci, Nikodema Dudzińskiego, dziadków Wilhelma
i Katarzynę Morciszek, Stanisława i Rozalię Dudzińskich, męża Jana Dornia oraz pokrewieństwo z obu
stron
- W intencji kandydatów do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania, ich rodziców i chrzestnych

17 I
Środa

g. 800

Msza św. szkolna
- Za + Antoniego Wita w dniu urodzin

Wsp. św. Antoniego
opata
Dzień Judaizmu w
Kościele Katolickim

18 I
Czwartek
Tydzień Modlitw
o Jedność
Chrześcijan

19 I
Piątek

g. 1730 Adoracja Przenajświętszego Sakramentu
g. 1800 - Za ++ Annę Gruchel w rocznicę śmierci, męża Jana,
syna Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące
g. 1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli

Wsp. św. Józefa
Sebastiana
Pelczara bpa

20 I
Sobota

g. 1200 Ślub rzymski: Maryniak - Czaja
g. 1800 - Za + Kazimierza Mucha w rocznicę śmierci

Wsp. św. Fabiana
papieża i męczennika oraz
św. Sebastiana
męczennika

21 I
3. NIEDZIELA
ZWYKŁA

g. 630 Godzinki ku czci Matki Bożej
g. 700 - Za + Różę Wystrach w 50. rocznicę śmierci
g. 1000 - W intencji dziecka przyniesionego do chrztu: Piotra
Kulika, rodziców oraz chrzestnych
00
g. 16 Koncert kolęd i pastorałek „Kolędujemy małemu
Bogu”
00
g. 17 - Za ++ Krzysztofa Tomczyka, Elżbietę Rolnik w dniu
urodzin, rodziców Widera, Tomczyk, pokrewieństwo
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

