
Ogłoszenia Parafialne      14.03.2021 r. 

 
Dzisiejszą IV Niedzielą Wielkiego Postu zwaną Niedzielą 

Laetare (radości) rozpoczynamy WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE 
PARAFIALNE. Witamy w naszej wspólnocie ks. Adam 
Zakrzewskiego – proboszcza parafii pw. Niepokalanego Serca 
Najs więtszej Maryi Panny w Kokoszycach, Dzis  po Mszy s w. o godz. 
1700 nauka stanowa dla męz czyzn, a dla kobiet w jutro po Mszy s w. 
wieczornej.  Zapraszamy na nauki ogo lne podczas mszy s w. o 800 i 1800. 
Nasze rekolekcje potrwają w tym roku do wtorku. Wszystkie nauki 
będą transmitowane na naszym parafialnym kanale YouTube. We 
wtorek kolekta na potrzeby dzieł prowadzonych przez naszego 
rekolekcjonistę. Bo g zapłac  za kaz dy dar.   

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:  
 

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1700;  
Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki po Mszy św. o 1700;   
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 1615.  
 

W piątek przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny. Od 8 grudnia trwa ogłoszony przez 
papiez a Franciszka Rok S w. Jo zefa. 

 

W kancelarii i zakrystii oraz mailowo można składać tzw. 
zalecki za naszych drogich zmarłych, za których będziemy się modlili 
podczas naboz en stwa Drogi Krzyz owej.  

 

Ogłoszenie dla Legionu Maryi: w sobotę 20 marca w kościele  
św. Jadwigi o godzinie 1400 uroczystość ACIES.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na potrzeby archidiecezji,  
na utrzymanie Domu Księz y Emeryto w. Za tydzien  kolekta zbierana 
będzie przez księz y na pokrycie rachunko w za gaz za opał, za prąd. Bo g 
Zapłac  za kaz dą ofiarę składaną w kos ciele lub na parafialne konto.  
Za tydzien  będziemy tez  mieli wesprzec  darem serca chorzowskie 
hospicjum, jego wolontariusze po Mszach będą zbierali ofiary.  

 

Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.     Szczęść Boże!  

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Jezus powiedział do Nikodema: 
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono 

Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej 
umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy 
bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby 
jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, 
zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane 
w Bogu». J 3, 14-21 

Głos świętego Antoniego 
 14.03.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

DZIŚ NIEDZIELA LAETARE 
 

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To 
łacińskie słowo oznacza "Cieszcie się" i rozpoczyna antyfonę na 
wejście, przeznaczoną na dzisiejszą liturgię. Wolno dziś używać szat 
liturgicznych koloru różanego 

Jeszcze do 8 grudnia trwa w Kościele  
ROK ŚW. JÓŻEFA  

Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; 
ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” - tymi słowami 
Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. Czyni to w 
Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", 
opublikowanym dzisiaj z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca 
Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius 
IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., 
obdarzył tym tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież 
ogłosił od dziś do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok" poświęcony 

https://premium.brewiarz.pl/iii_21/1403/czyt.php3
https://premium.brewiarz.pl/iii_21/1403/czyt.php3


15/03/2021 Poniedziałek 

700
 Ku czci Ducha Świętego w intencji Pawła i jego rodziny, z prośbą o Bożą 

pomoc w rozwiązaniu problemów i łaskę nawrócenia. 

800
 Za †† rodziców i rodzeństwo Kunysz, Nowok oraz pokrewieństwo z obu 

stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za † Wnuka Patryka. 

16/03/2021 Wtorek 

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

800
 W int. Małgorzaty Białas z ok. 95. urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizantki i rodziny. Te Deum. 

1800
 1. Za †† rodziców Annę i Władysława, †† teściów Gertrudę i Franciszka, †† 

z pokrewieństwa z obu stron. 
2. Za † Zofię Lisowicz od Anny i Rafała Chmielów. 

17/03/2021 Środa 

700
 W intencji Zygmunta Gibasa i jego córki Katarzyny z okazji urodzin jako 

podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej. 

800
 Za † męża Alojzego Mandreka, rodziców z obu stron, brata Jerzego i †† 

z pokrewieństwa. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za †† Anielę Zając i Zygmunta Kałużę w kolejne rocznice śmierci. 

18/03/2021 Czwartek 

700
 W intencji Józefa Nawary w podziękowaniu za dar życia, wiary oraz opiekę 

patrona św. Józefa. 

800
 Za †† Marię i Albina Wieczorków oraz Elżbietę Wieczorek. 

1700
 Za † Gerdę Walendowską w rocznicę śmierci, Barbarę, Agnieszkę, 

Zbigniewa, Adama Walendowskich oraz Franciszkę i Józefa Bartkowiaków. 

1700
 Za †† Elfrydę i Wiktora Jonczyków, Marię i Jana Zapartów, Grzegorza 

Świerzbę oraz †† z rodziny. 

19/03/2021 Piątek 

700
 Za † Wandę Sachę w 9. rocznicę śmierci, męża Wincentego, rodziców z obu 

stron, Gerarda Sachę, Irenę Jankowską, Małgorzatę i Eryka Szczypków, 
Krystynę Wereszczyńską, Herberta Mazura, lokatorów z ul. Astrów 12 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 

800
 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka imienin i Marcina Tomczaków. 

1800
 1. Za † Ireneusza Dembskiego w kolejną rocznicę śmierci. 

2. W intencji Natalii Kaźmierskiej z okazji 18 urodzin jako podziękowanie za 
dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę 
św. Joanny oraz św. Józefa. 

PROGRAM  REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  
S w. Jo zefie - nasz Opiekunie, wspomo z  wiarę naszą! 

 
NIEDZIELA – 14 III – o wierze żywej, która zmienia życie i do Życia 
prowadzi—NAUKA OGOLNA PODCZAS MSZY S W. 

 

18:oo    Nauka stanowa dla męz czyzn w świetle życia Św. Józefa.  
 

PONIEDZIAŁEK –15 III – dynamizm wiary – nasze wzloty i upadki w wierze 
 

   8:oo    Msza s w. z nauką ogo lną  
18:oo     Msza s w. z nauką ogo lną  
19:oo     Nauka stanowa dla kobiet, a więc nie tylko dla żon i matek 

 

WTOREK – 16 III – świadectwo wiary – na dobre i na złe z Panem  
 

  8:oo     Msza s w. z nauką ogo lną  
                ze słowem umocnienia dla seniorów i chorych 

18:oo     Msza s w. z nauką ogo lną  
                ze słowem umocnienia w wierze dla rodziców 
________________________________________________________________________________________ 
 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz Adam Zakrzewski 
- proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach 

20/03/2021 Sobota 

700
 Za ††  Gerarda i Annę Kubicę. 

800
 Do Bożej Opatrzności w intencji Marii i Krystyny z okazji urodzin, z 

podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata. 

1800
 Za †† Gertrudę i Józefa Lenartów. 

21/03/2021 V Niedziela Wielkiego Postu 

700
 Za † Zofię Stępień w 1. rocznicę śmierci. 

900
 Za †† Reginę i Bolesława Szmajdów oraz Zofię i Stanisława Mrozów oraz †† 

z obu stron. 

1100
 Za † męża Tadeusza Mierzwę w 7. rocznicę śmierci. 

1230
 Za † Andrzeja Piwowarskiego w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów i 

pokrewieństwo z obu stron. 

1700
 Za † męża Gerarda Gasza jako pamiątka urodzin. 


