
Ogłoszenia Parafialne  15.03.2020 r. 

 

W związku z zaleceniami i zarządzeniami Arcybiskupa i Rady Stałej 
Episkopatu Polski w naszej parafii do 29 marca: 

 
- zostają zawieszone wszystkie nabożeństwa; oprócz Mszy św.;  
 

- podczas Mszy św. znak pokoju przekazujemy sobie symbolicznie przez 
 skinienie głową,  

 

- podczas Mszy św. zawieszamy procesję ofiarniczą z darami;  
 

- w naszej świątyni Komunię św. można przyjąć na trzy sposoby do ust, 
 na rękę, lub duchowo;  

-  mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą 
 kropelkową, Ks. Arcybiskup W. Skworc usilnie zaleca wiernym 
 przyjmowanie  Komunii św. na rękę;  

 
- podczas Mszy św. będziemy śpiewać suplikacje; 
 
- zostają zawieszone wszystkie spotkania formacyjne; 
 
- zostają zawieszone spotkania grup parafialnych 
 
- zostają zawieszone nauki przedślubne;  
 
- toaleta w klatce schodowej obok zakrystii pozostanie nieczynna do 

 odwołania 
 

- w kancelarii parafialnej załatwiamy tylko sprawy niecierpiące zwłoki; 
 

- pielgrzymka na Podkarpacie zostaje przełożona na termin 
 późniejszy (wszystkie składki są do zwrotu albo można je pozostawić 
 na poczet wyjazdu w nowym terminie); 

 

- zostaje wprowadzona adoracja Najświętszego Sakramentu - codziennie 
 godzinę przed Mszą wieczorną, to indywidualna adoracja w ciszy, 
 podczas adoracji okazja do spowiedzi 

    
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii.  
 Za tydzień kolekta na potrzeby naszej świątyni. Bóg Zapłać za każdą 

 ofiarę. 
 

Zmobilizujmy siebie i naszych bliskich do zachowania zasad higieny, 
bądźmy dla siebie wyrozumiali i cierpliwi. Niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławieństwa na ten trudny czas i ma nas w swojej opiece.  

Głos świętego Antoniego 
15.03.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

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  



  NIEDZIELA 15 marca 2020. 
700 W 1. rocznicę śmierci Ireny Świetlik i w 13. rocznicę śmierci Henryka Świetlik. 

900 Z okazji urodzin Zygmunta Gibasa i kolejnej rocznicy urodzin córki Katarzyny 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej dla solenizantów. 

1100 Za †† męża Alojzego Mandreka, rodziców z obu stron, brata Jerzego oraz pokrewieństwo. 

1230 Za † Elżbietę Krawczyk na pamiątkę urodzin od mamy Danieli Gola. 

1700 Przez wstawiennictwo św. Klemensa w intencji rodzin Kristof i Kolaraczyk.  

Poniedziałek  16 marca 2020. 
700 Za † Ludomira Błauta - od bratanicy Krystyny Majerczyk z rodziną z Jędrzejowa. 

800 W intencji Magdaleny z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla solenizantki. 

1800 Za †† Gertrudę i Józefa Lenartów na pamiątkę imienin. 

Wtorek 17 marca 2020. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800 1. Za † męża Zygmunta Kałużę w 20 rocznicę śmierci. 
2. Za †† rodziców Stanisławę i Franciszka Brzyckich, brata Edwarda, pokrewieństwo Brzycki, 
Werner, Andraszak, Stańczyk, Świtała, Krystynę i Józefa Komendzińskich, rodziców Łucję 
i Ryszarda Kawków, pokrewieństwo Kawka, Gajda oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800 Za †† Gerdę Walendowską w rocznicę śmierci, Barbarę, Agnieszkę, Zbigniewa, Adama 
Walendowskich oraz Franciszkę i Józefa Bartkowiaków. 

Środa 18 marca 2020. 
700 W intencji Józefa Nawary z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymane łaski 

i dobrodziejstwa oraz patronowi św. Józefowi za opiekę i wstawiennictwo. 

800 Za †† Lidię Schuch, rodziców Zofię i Franciszka Orlików oraz rodzeństwo Engelberta 
i Gertrudę. 

1800 Msza św. Zbiorowa: 
- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Za † Leszka Chabra w 1 rocznicę śmierci. 
- Za † Bolesława Hulbója. 
- Za † Leokadię Samburską jako pamiątka urodzin. 

Czwartek 19 marca 2020. 
700 Za †† Wandę Sachę w 8. 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 oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

800 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka imienin i Marcina Tomczaków oraz rodzeństwo z obu 
stron. 

1700 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
2. Za † Ireneusza Dembskiego w 33 rocznicę śmierci. 
3. Za † Gerarda Gasza na pamiątkę urodzin. 

Piątek 20 marca 2020. 
700 Za †† Sławomira Krakówkę, Kazimierę Brzostek, †† z rodzin Brzostków i Jakubskich. 

800 Za †† rodziców z obu stron Grzybek i Witan, Barbarę, Elżbietę, Joachima i Henryka. 

1800 1. Z okazji 18 urodzin Bartosza Małoszyca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla solenizanta 
i całej rodziny. 

2. Z okazji 17 urodzin Natalii Kaźmierskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego. 

Sobota 21 marca 2020. 
700 Za †† rodziców Annę i Gerarda Kubiców w kolejną rocznicę śmierci. 

800 W intencji Marii Piotrowskiej i Krystyny Kulik z okazji urodzin o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. 

1800 Za †† rodziców Gertrudę i Edwarda Ferdów oraz siostrę Marię, †† z rodziny oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

NIEDZIELA  22 marca 2020. 
700 Do Opatrzności Bożej w intencji Marianny Brodziak z okazji urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wykonanie zadania, dary Ducha 
Świętego, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego oraz dla wnuczki Anny z dziećmi i mężem. 

900 Za †† rodziców Annę i Władysława oraz rodzeństwo Rypel. 

1100 Za † męża Tadeusza Mierzwę w 6 rocznicę śmierci. 

1230 Za †† Józefa i Jana Nabiałków, Bogusława i Waldemara Kaczyńskich, Marię, Wacława 
Kazimierczaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1700 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

MOŻLIWOŚCI DUCHOWEJ ŁACZNOŚCI ZA 
POŚREDNICTWEM MEDIÓW: 

 
 

• transmisje telewizyjne:  
o godz. 7.00 w TVP 1,  
o godz. 9.30 w Telewizji Trwam,  
o godz. 13.00 w TV Polonia; 
 
 transmisje radiowe:  
o godz.   9.00 w Programie Pierwszym PR,  
o godz. 10.30 w Radiu Katowice,  
o godz. 12.00 w Radiu eM; 
 
 
Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:  
• od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry; 
• w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej;  
• w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali; 
• codzienne rozważania rekolekcyjne na antenie Radia Em w godzinach: 10.50, 
18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr 
Brząkalik; 
• codziennie na antenie Radia eM możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o godz. 5.30.  
• Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz. 
5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 
23.20. 


