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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę nowego kościoła i klasztoru. Za każdą
ofiarę, również za ofiary wpłacane na specjalne konto składamy serdeczne Bóg zapłać.
2. Zbiórka na misyjny fundusz Ad Gentes wyniosła 1190 zł.
3. W sobotę mieliśmy rozpocząć rekolekcje wielkopostne. Jednak ze względu na epidemię
koronawirusa zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa będą one tymczasowo odwołane.
Nie odbędą się także rekolekcje szkolne. Na stronie internetowej parafii podane są stosowne
zalecenia Metropolity Katowickiego w związku z epidemią.
4. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia,
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, a także do zadeklarowania abstynencji na
czas Wielkiego Postu lub dłuższy. Deklaracje wystawione są na stoliku pod chórem.
5. Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę wielkanocnych darów (żywności trwałej,
słodyczy i artykułów chemicznych) dla potrzebujących rodzin naszej parafii. Dary te
prosimy składać przy ołtarzu św. Antoniego lub przy furcie klasztornej. W Wielkim Poście
otwórzmy nasze serca na potrzebujących.
6. Msza św. w int. naszej Ojczyzny oraz za wszystkich zakażonych chorobą korona wirusa,
także o zatrzymanie epidemii odbędzie się w poniedziałek o godz. 18.00
7. Do środy trwa nowenna do św. Józefa, którą odmawiamy po Mszach św.
8. W czwartek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Podczas Mszy św. o godz. 18.00
zawierzymy św. Józefowi mężów i ojców rodzin. Przy okazji zachęcamy mężczyzn do
włączenia się we wspólnotę Żywego Różańca pod płaszczem Maryi. Specjalne deklaracje są
wystawione pod chórem.
9. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy.
10. Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni. Chętnych zapraszamy w poniedziałek po Mszy
św. o 18.00 lub w sobotę o godz. 8.00.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.

W ostatnim tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Jadwiga MARSZAŁEK (l. 93) z ul.
Bałtyckiej, śp. Anna ZAGAJEWSKA (l. 88) z ul. Bałtyckiej i śp. Andrzej LEWKONOWICZ
(l. 81) z ul. Bałtyckiej. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Pan Bóg nam błogosławi na wielkopostnej drodze do Wielkanocy.
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INTENCJE MSZY ŚW. 15.03 – 22.03.2020
III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03
Za ++ Antoniego TOMALA, rodziców, teściów i rodzeństwo.
Za ++ Gabrielę i Zygmunta STELLMACHÓW.
W int. Dominika z ok. ur. i zdawanego egzaminu maturalnego z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego.
W int. Parafian, dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru oraz ofiarodawców.
Msza św. chrzcielna: w int. Szymona BRZOZA, rodziców i chrzestnych.
Za ++ rodziców Klarę i Stanisława POCZTOWSKICH, siostrę Edwardę oraz braci
Adama i Zdzisława.
Poniedziałek – 16.03
Przez wstaw. św. Józefa w int. pewnej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dary Ducha Świętego, miłość i zgodę.
W intencji naszej Ojczyzny oraz za wszystkich zakażonych chorobą korona wirusa,
a także o zatrzymanie epidemii.
Za ++ Andrzeja JEREMICZ w 1. r. śm. oraz Jadwigę JEREMICZ w kolejną rocz. śm.
Wtorek – 17.03
Przez wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie dla wnuków.
Za ++ Halinę i Aleksandra WARYAS.
Środa – 18.03
Za + wujka Zygfryda MROZEK.
Za ++ Mariannę PIERZCHAŁA, męża Stanisława, z rodzin ŁEMPICKICH,
PIERZCHAŁÓW oraz kuzynostwo.
Za + Zbigniewa GOŁDYŚ w 30. dn. po śm. – int. od żony Małgorzaty, córki Eweliny
i syna Sebastiana.
Czwartek – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – 19.03
Za ++ rodziców Józefa i Marię PUCKA.
Za ++ Józefa i Marię KIEŁPIŃSKICH, Józefa, Władysławę KUBALCZYK.
Piątek – 20.03
W int. Haliny i Franciszka w kolejną rocz. śl. z prośbą o potrzebne łaski dla całej
rodziny.
Za + Helenę GASEK – int. od bratanicy Renaty z rodziną.
Sobota – 21.03
Za + Zbigniewa DOMARECKIEGO.
Msza św. chrzcielna: w int. Lilii SZCZYTKOWSKIEJ, rodziców i chrzestnych.
Za ++ Antoniego DRABIK oraz syna Stanisława.
IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare – 22.03
Za ++ Franciszkę SZATANIK, męża Władysława oraz rodziców z obu stron.
W int. rodzin DŁUGAJCZYK – MAKOWSKI oraz ++ z obu stron.
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10.00 Za ++ Bronisławę DRZEWIECKĄ w 2. rocz. śm., Katarzynę PAWLIŃSKĄ oraz syna Zdzisława.
10.00 W int. Piotra SYREK z ok. 10. rocz. ur. z prośbą o Boże błog. zdrowie, opiekę Maryi
i Anioła Stróża.
11.30 Za ++ brata Janusza STARAKA, rodziców Jadwigę i Zdzisława oraz bliskich z rodziny.
17.00 Za + Sabinę KULA w 8. rocz. śm. – int. od męża Ryszarda z dziećmi i wnukami.
Msza św. gregoriańska: Za + Elżbietę WYCIŚLIK (od 1 do 30 marca 2020)

Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych. Msza św. zbiorowa to
jedna Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą
i zgodą.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(J 4, 5-42)
Bóg pragnie mówić z tobą
Bóg, aby się objawić człowiekowi, potrzebuje jego obecności i otwartości
serca. Jezus zmęczony drogą potrzebuje pomocy Samarytanki. Od prośby
Jezusa i odpowiedzi zaskoczonej kobiety rozpoczyna się ich spotkanie, które
prowadzi do poznania Mesjasza i przyjęcia na nowo własnej, trudnej historii
życia kobiety z Samarii. Spotkanie z miłością Jezusa otwiera Samarytankę na
trudną prawdę o samej sobie i uwalnia ją od lęku o siebie. Ta, która do tej pory unikała ze
wstydu sąsiadów i znajomych, biegnie do miasteczka, aby opowiedzieć, kogo spotkała przy
studni.
Jezu, Ty pragniesz „mówić ze mną”, by objawiać mi swoją przemieniającą miłość! Dziękuję
Ci!
s. Anna Maria Pudełko
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
Eucharystia w ekonomii zbawienia
Znaki chleba i wina
KKK 1333 W centrum celebracji Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa
Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Kościół
wierny poleceniu Pana nie przestaje czynić, aż do dnia Jego chwalebnego przyjścia,
pamiątki tego, co uczynił Chrystus w wigilię swojej męki: "Wziął chleb...", "Wziął kielich
napełniony winem..." Znaki chleba i wina, stając się w tajemniczy sposób Ciałem i Krwią
Chrystusa, nie przestają oznaczać także dobroci stworzenia. Dlatego podczas przygotowania
darów dziękujemy Stwórcy za chleb i wino (Por. Ps 104, 13-15). owoc "pracy rąk ludzkich",
najpierw jednak "owoc ziemi" i "winnego krzewu", dary Stwórcy. W geście Melchizedeka,
króla i kapłana, który "wyniósł chleb i wino" (Rdz 14, 18), Kościół widzi zapowiedź własnej
ofiary (Por. Mszał Rzymski, Kanon Rzymski: Supra quae).
ŚWIĘCI I WIELCY LUDZIE O EUCHARYSTII
Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam nie tylko swoje
zasługi i swoje bóle, ale całego siebie.
(bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)

Przesłanie watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia
Wzywamy wszystkich, aby z pełną powagą, pokojem ducha i odważnie podjęli wyzwania
związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Mając na uwadze dobro wszystkich, bądźmy
również gotowi do poświęceń w naszym codziennym stylu życia. Każdy jest wezwany do
osobistego zaangażowania, ale nie jest w tym sam, bo jest z nami Bóg, który czuwa nad
każdym z nas z ojcowską miłością. To słowa przesłania watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich,
Rodziny i Życia w związku z epidemią koronawirusa.

„Jako dykasteria zajmująca się opieką duszpasterską nad rodzinami
i życiem pragniemy zapewnić o modlitwie i wyrazić naszą bliskość ze
wszystkimi, którzy tym wirusem zostali dotknięci. Dziękujemy również
całemu personelowi medycznemu za jego pełne poświęcenie na rzecz
osób chorych” – czytamy w przesłaniu. Jednocześnie jego sygnatariusze
zwracają się do rodzin, które towarzyszą osobom zarażonym wirusem
lub starszym, czyli tym, którzy ze względu na bezpieczeństwo nie mogą
opuszczać domów, zapewniając o duchowym towarzyszeniu i wsparciu.
Podkreślają, że w tych szczególnych okolicznościach rodzina może być
wielkim oparciem i siłą dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy.
https://kosciol.wiara.pl/
Opatrzność Boża opiekuje się
Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia - nowa watykańska
dykasteria, do której należą kwestie związane z promocją życia, apostolatu
świeckich, apostolskiej troski o młodzież, rodzinę i jej misję zgodnie
z planem Bożym oraz troska o ludzkie życie i jego obrona.
Wszystkie te zadania dykasteria wypełnia zgodnie z zasadami kolegialności, synodalności
i pomocniczości, ściśle współpracując z poszczególnymi episkopatami i Kościołami lokalnymi.
każdym z nas z osobna,
jak i całą ludzkością
(św. Augustyn)

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

6 i 8 marca 2020 Wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Bierzmowanie
III NIEDZIELA MIESIĄCA
Darowizny na budowę nowego kościoła i klasztoru można przekazać w następujący sposób:
1. Na furcie klasztornej w kopercie (z dopiskiem „na budowę kościoła”)
2. Podczas wszystkich Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca kolekta przeznaczona na budowę
kościoła i klasztoru.
3. Bezpośrednio na specjalne konto związane z budową kościoła:
PARAFIA św. Antoniego z Padwy
ul. Panewnicka 463
40-774 Katowice
Rachunek: 07 1240 1330 1111 0010 7354 8321 Bank Pekao S.A.
Z dopiskiem: „na budowę kościoła”
Inne wpłaty Rachunek: 53 1240 1330 1111 0010 1795 9897
Bank
Pekao S.A.

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Podczas wielogodzinnych ćwiczeń nocnych w lesie kapral podbiega do rekruta i krzyczy:
- Czy wiecie, w jakim kierunku idziemy?
- Na południe, obywatelu kapralu! – odpowiada zmęczony żołnierz.
- Dobrze się orientujecie – chwali dowódca – ale skąd to wiecie?
- Bo jest mi coraz bardziej gorąco…

