
Piątek 24 marca 2017. 
700 Za †† rodziców Marię i Franciszka Koryciorzów, brata Brunona, siostrę 

Agnieszkę, rodziców chrzestnych Wiktorię, Jana, Agnieszkę i Romana, 
pokrewieństwo, kapłanów, poległych górników i dusze w czyśćcu cierpiące. 

800 Za Parafian. 

1800 1. Za † Andrzeja Goika w 3. rocznicę śmierci. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Natalii Kaźmierskiej z ok. 14. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary 
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity. 

Sobota 25 marca 2017. 
700 Za †† Małgorzatę Stróżek i Krystynę Winklerów. 

800 Za †† Janinę i Jerzego Dziekanów. 

1800 Za †† Alojzego Ganzerę w 5. r. śmierci, syna Krystiana i rodziców z obu stron. 

NIEDZIELA  26 marca 2017. 
700 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Heczko i za † męża Jerzego. 

900 Za † Wacławę Trojak. 

1100 Do Op. Bożej w int. Danieli i Mariana Soswów z okazji 50. r. ślubu, 
z  podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,  opiekę 
Matki Bożej i św. Antoniego dla jubilatów i całej rodziny. TE DEUM 

1230 CHRZTY: Tymon Maleszko, Nikodem Kołodziej, Oliwia Stefańska, Eryk 
Klisiatys  ROCZKI: Jakub Pytlik. 

1700 Za †† Marię i Alfreda Kaczmarczyków oraz †† z rodziny. 

PROGRAM REKOLEKCJI PARAFIALNYCH 
 

Niedziela  
- podczas wszystkich Mszy św. nauka ogólna 
godz. 1800  Konferencja: JAK WYTRZYMAĆ Z MOIM BLIŹNIM I SOBĄ?  
godz. 1900  Konferencja: JAK DOBRZE PRZEŻYĆ ŻYCIE?  
 

Poniedziałek 
800 i 1800   Msze Św. – z nauką ogólna 
godz. 900            konferencja: JAK KOCHAĆ SWOJE DZIECI?  
godz. 1900          konferencja: JAK KOCHAĆ SWOJE DZIECI?  
 

Wtorek 
800 i 1800 Msze Św. - z nauką ogólną 
godz. 1900         NABOŻEŃSTWO EWANGELIZACYJNE 
 

Środa 
godz. 800 i 1800  Msze Św. - z nauką ogólną 
godz. 1900              NABOŻEŃSTWO EWANGELIZACYJNE i DO ŚW. RITY 
 

Kolekta w środę podczas Mszy św. na zakończenie rekolekcji w środę będzie zbierana na 
prowadzoną przez ks. rekolekcjonistę Fundację “Światło-Życie” -zwłaszcza  Ośrodek 
Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach.  

Głos świętego Antoniego 
19.03. 2017 r. Rok liturgiczny: A  

Ewangelia /krótsza/ (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 ) 

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».        Oto Słowo Pańskie. 



Ogłoszenia Parafialne 19.03.2017 r. 

Dziś rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, witamy w 
naszej wspólnocie ks. Wojciecha Ignasiaka. Ks. Wojciech jest Moderatorem 
Ośrodka profilaktyczno-Szkoleniowego im. Ks. F. Blachnickiego w Katowicach. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy na nauki i nabożeństwa rekolekcyjne.  

 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedziele o 
1600, Drogę Krzyżową w piątki o 1715 i Drogę Krzyżową dla dzieci w soboty o 900.  

 

W kancelarii i zakrystii można składać tzw. zalecki za naszych drogich 
zmarłych, za których będziemy się modlili podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. 
Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłymi, polecajmy więc ich Miłosierdziu 
Bożemu w tym czasie wielkopostnej naszej modlitwy i pokuty. 

 

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w najbliższy 
czwartek o godz.  23 marca. Już dziś członków rady serdecznie zapraszam. 

 

W sobotę Siostry Służebniczki zapraszają dzieci i młodzież do siebie do 
klasztoru od 1400-1630 dzieci. 

 

W sobotę o godz. 1000 rozpocznie się dzień skupienia dla młodzieży 
gimnazjalnej. Gościem tego dnia będzie p. Patrycja Hurlak, aktorka, która daje 
świadectwo o swoim własny nawróceniu. Pani Patrycji będziemy mieli okazje posłuchać 
w przyszłą niedzielę na zakończenie każdej Mszy św. Serdecznie już wszystkich na to 
świadectwo zapraszam.  

 

W przyszły poniedziałek, 27 marca, zapraszamy na godzinę 1700 na 
nabożeństwo „Siedmiu Słów z Krzyża Jezusa”, podczas którego będziemy rozważać 
ostatnią wolę naszego Zbawiciela oraz wspólnie śpiewać tradycyjne pieśni pasyjne 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na diecezjalną jałmużnę postną, za tydzień 
kolekta na bieżące potrzeby parafii. Kolekta zbierana w środę na zakończenie rekolekcji 
przeznaczona będzie na Ośrodek prowadzony przez naszego ks. rekolekcjonistę.  Bóg 
Zapłać za każdą ofiarę. 

 

W przyszłą niedziele pod chórem członkowie parafialnego zespołu caritas 
będą sprzedawali paschaliki wielkanocne, z których dochód przeznaczony jest na Caritas 
naszej diecezji. Będzie też można przy tej okazji złożyć ofiarę na dzieła misyjne Kościoła. 

 

Ogłoszenia dla Legionu Maryi: w sobotę 25 marca o godz. 1400 w parafii św. 
Jadwigi –Legion przeżywać będzie najważniejszą uroczystość Legionu „ACIES”. 
Wszystkich legionistów i sympatyków serdecznie zapraszamy. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość, są 
Misyjne Drogi; jest nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego – załączono w nim 
program naszych rekolekcji parafialnych.  

 
 Na nowo rozpoczęty tydzień, niech nam wszystkim Bóg udziela swego 
błogosławieństwa.  

  NIEDZIELA 19 marca 2017. 
700 Za †† Wandę Sachę w 5. rocznicę śmierci, męża Wincentego, rodziców z  obu 

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

900 Za †† rodziców Józefę jako pamiątka imienin i Marcina Tomczaków oraz 
†† z rodziny Maćkowskich i Tomczaków. 

1100 Do Op. Bożej w int. Heleny Michalik z ok 50. urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki i jej mamy Józefy Włoszczowskiej z ok. imienin. TE DEUM 

1230 Do Opatrzności Bożej w int. Stefana Filipczyka z ok. 80. rocznicy urodzin, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. zdrowie, opiekę 
Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM 

1700 Za † Ireneusza Dembskiego w 30. rocznicę śmierci. 

Poniedziałek  20 marca 2017. 
700 Za †† mamę Grażynę w 25. rocznicę śmierci oraz tatę Józefa Kierepka 

w 1. rocznicę śmierci i †† z obu stron. 
800 Za †† rodziców Annę i Zbigniewa Kunyszów, Małgorzatę i Józefa 

Nowoków, rodzeństwo z obu stron, Adelajdę Nowok oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

1800 Za †† rodziców Józefę i Jana Zmorków, brata Piotra i jego żonę Halinę oraz 
teściów Wcisło. 

Wtorek 21 marca 2017. 
700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 
800 Za †† rodziców Witan i Grzybek, braci Joachima i Henryka oraz Barbarę 

i Elżbietę. 
1030 pogrzeb: śp Ireny Tracz 
1800 1. Za † Jana Biegisza w r. śmierci oraz †† z rodziny Biegisz, Pyrek i Mech. 

2. Za † Alfreda Imiolka – intencja od lokatorów z ul. Gałeczki 11. 

Środa 22 marca 2017. 
700 Za †† Henryka Jussela, zonę Janinę i pokrewieństwo z obu stron. 
800 Za †† rodziców Bertę i Alfreda Michaczów, † męża Franciszka oraz 

†† z rodziny Depta i Michacz. 
1800 1. Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji czcicieli, próśb i podziękowań. 

2. Za † brata Tadeusza Mierzwę w 3. r. śmierci i na pamiątkę urodzin. 
Czwartek 23 marca 2017. 

700 Za † Zygmunta Wasilewskiego w rocznicę śmierci. 
800 Za †† rodziców Jadwigę i Edwarda Knapików, brata Rudolfa i bratową 

Wandę oraz dziadków z obu stron. 
1700 1. Do Opatrzności Bożej w int. Barbary Respondek i syna Witolda z ok. 

urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 
pomoc na dalszej drodze życia i opiekę Matki Bożej dla solenizantów 
i całej rodziny. 
2. Za † mamę Annę Kubicę w rocznicę śmierci. 


