
Ogłoszenia Parafialne 12.03.2023 r. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Parafian na NASZE 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALN.  

 
Plan rekolekcji  zamieszczony został w Głosie św. Antoniego , na 

naszej stronie internatowej i w gablotce. Rekolekcje w tym roku 
poprowadzi ks. Damian Copek – proboszcz Parafii Matki Boz ej 
Ro z an cowej w Chropaczowie. 

 
Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach 

Wielkiego Postu:  
Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1700;  
Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki po Mszy szkolnej o 1700;   
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 1615.  
 
Msze św. w tygodniu, w okresie zimowym zasadniczo 

odprawiamy w krypcie naszego kos cioła, nie dotyczy to czasu rekolekcji 
– zapraszamy od poniedziałku do s rody do kos cioła oraz nie dotyczy 
naboz en stwa Drogi Krzyz owej w piątki i Mszy św. wieczornej 
bezpos rednio po niej. W kancelarii i zakrystii oraz mailowo moz na 
składac  tzw. zalecki za naszych drogich zmarłych, za kto rych będziemy 
się modlili podczas naboz en stwa Drogi Krzyz owej.  

 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na pokrycie rachunków za 

prąd, gaz i olej opałowy biez ące potrzeby naszej parafii. W s rodę 
podczas Mszy s w. zbierana będzie kolekta na potrzeby prowadzonych 
dzieł ewangelizacyjnych naszego rekolekcjonisty W przyszłą niedzielę 
kolektę na archidiecezję – na wsparcie Domu Księz y Emeryto w i Sądu 
Metropolitalnego. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

Jak co roku w wielkim Poście możemy wesprzeć Caritas diecezji 
kupując paschaliki Wielkanocne. Będą one dostępne w po naukach 
stanowych, oraz po naukach ogo lnych i od przyszłej niedzieli pod 
cho rem.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , Mały 

Gość, są Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  
 
Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 

swego błogosławien stwa.    Szczęść Boże!  

III NIEDZIELA Wielkiego Postu 

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu 
pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. 
Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej 
godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus 
rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do 
miasta, by zakupić żywności. 

Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz 
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem i Samarytanie 
unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar 
Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to 
prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: 
«Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz 
wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał 
nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?» 
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów 
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie 
pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 
tryskającym ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj 
mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że 
jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy 
mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». 
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy 
ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, 
czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze 
początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to 
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich 
to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego 
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: 
«Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, 
objawi nam wszystko». 

Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». 
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 

kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich 
został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki 
Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu 
opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On 
prawdziwie jest Zbawicielem świata».            J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42  

Głos świętego Antoniego 
12.03.2023 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



13/03/2023 Poniedziałek 

700
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

800
 Za †† Marię i Józefa Skowronków. 

1800
 W intencji Alicji Bogaleckiej  z okazji 10 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o Boże błog, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

14/03/2023 Wtorek 

700
 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za †† z rodziny Orlik, rodziców Zofię i Franciszka, syna Engelberta, córki 

Gertrude i Lidię. 

1800
 Do Bożej Op. przez wstaw NMP i św. Antoniego z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog, opiekę, zdrowie w int Marii Kołodziej 
z ok urodzin oraz o dary Ducha Św. dla dzieci i ich rodzin. 

1800
 W intencji Adelajdy Mrugały z okazji 91. urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 
Bożej, św. Antoniego i św. Rity. 

15/03/2023 Środa 

700
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

800
 Za †† rodziców Annę i Zbigniewa Kunyszów, Małgorzatę i Józefa 

Nowoków, pokrewieństwo z obu stron, krewnych, znajomych oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Stanisławę Michałek oraz †† lokatorów z ul. Krzywej 9; 
- Za † Jerzego Namiecińskiego - od lokatorów z ul. Krzywej 43; 
- Za † Justynę Wąchałę w 20. rocznicę śmierci; 

16/03/2023 Czwartek 

700
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marka. 

800
 W intencji Magdaleny Białas z okazji 97 urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog dla solenizantki i rodziny. 

1700
 Za † Irenę Walter od rodziny Matuszczaków i Hoffmannów. 

1700
 Za † Dorotę Cebulską w 30 dzień po śmierci oraz † męża Stefana. 

17/03/2023 Piątek 

700
 Za † Mariana Swobodę - od syna. 

800
 W intencji Henryka Sobika z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia, 

z prośbą o dalsze Boże błog, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

1800
 Za †† rodziców Józefa i Gertrudę Lenartów jako pamiątka imienin. 

1800
 Za †† rodziców Marię i Albina Wieczorków, ciocię Elżbietę i bratową Halinę 

Wieczorek. 

18/03/2023 Sobota 

700
 Za †† Jana Jankowiaka, rodziców, teściów i †† z rodziny. 

800
 Za †† Gerdę Walendowską w rocznicę śmierci, Adama, Barbarę, Zbigniewa 

Walendowskich oraz Franciszkę i Józefa Bartkowiaków. 

1800
 Za †† męża Alojzego Mandreka, rodziców z obu stron, brata Jerzego i 

pokrewieństwo. 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 
„ZBLIŻ SIĘ DO BOGA” 

PARAFIA ŚW. ANTONIEGO 11-15 MARCA 2023  
 

 

SOBOTA     • 18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
     11.03 

 
NIEDZIELA   •   7.00 – Msza św. z nauką ogólną 
     12.03 
   •   9.00 – Msza św. z nauką ogólną 
   •  11.00 – Msza św. z nauką ogólną 

            • 12.30 – Msza św. z nauką ogólną 
                    • 16.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 
                                    • 17.00 – Msza św. z nauką ogólną 
   • 18.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn 

 
PONIEDZIAŁEK   • 8.00, 18.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
      13.03              • 10.00 – 11.00 – Rekolekcje dla klas 1-5 SP 
                         • 12.00 – 13.00 – Rekolekcje dla klas 6-8 SP  i szkoły średnie 
                        • 19.00 – Nauka stanowa dla kobiet 
 
WTOREK    • 8.00, 18.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
     14.03         • 10.00 – 11.00 – Rekolekcje dla klas 1-5 SP 
                  • 12.00 – 13.00 – Rekolekcje dla klas 6-8 SP i szkoły średnie 
               • 19.00 – Nauka stanowa dla osób żyjących samotnie. 
 

ŚRODA    • 8.00, 18.00 – Msza św. z nauką ogólną      
   15.03                          z błogosławieństwem i odpustem. 
                         • 10.00 – Msza św. dla klas 1-5 SP 
                         • 12.00 –Msza św. dla klas 6-8 SP oraz szkoły średnie 

 

19/03/2023 IV Niedziela Wielkiego Postu 

700 Za †† Wandę Sachę w 11r.ś., męża Wincentego, rodziców z obu stron, 
Gerarda Sachę, Irenę Jankowską, Małgorzatę i Eryka Szczypków, Krystynę 
Wereszczyńską, Herberta Mazura, lokatorów z ul. Astrów 12 oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

900 W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

1100 W intencji Natalii Kaźmierskiej z okazji 20 urodzin jako podziękowanie za 
dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę 
Matki Bożej i św. Antoniego. 

1100 Za †† Józefa i Jana Nabiałków, męża Waldemara i Bogusława Kaczyńskich, 
Marię i Wacława Kazimierczaków oraz Ryszarda Michalika. 

1230 Za † Tadeusza Mierzwę w 9. rocznicę śmierci. 

1700 Za † Marię Filipczyk w 30. dzień po śmierci. 


