
O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E   15 - 21.03.2020 

 Przeżywamy dziś trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Zachęcamy wiernych do podejmowania 
uczynków pokutnych, a zwłaszcza dzieł miłosierdzia. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na 
potrzeby naszej parafii. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Zachęcamy do przeczytania wszystkich dokumentów Arcybiskupa i Konferencji Episkopatu Polski, 
jakie zamieszczamy od razu na internetowej stronie parafialnej. Tam także na bieżąco znajdują się 
nasze parafialne zarządzenia.  

 Robimy wszystko, co w naszej mocy, by Parafianie, którzy zdecydują się brać udział w liturgii 
Mszy św. czuli się bezpiecznie i byli zabezpieczeni. Ławki  w kościele będą po każdej mszy zmywane w 
celu dekontaminacji. Zgodnie z zaleceniem Księdza Arcybiskupa kapłani i szafarze nadzwyczajni udzie-
lający komunii św. dokonują stosownego umycia rąk w zakrystii przed liturgią, a odkażają dłonie tuż 
przed Komunią i zaraz po niej. Wiernych zachęcamy do przyjmowania komunii na rękę z zastosowa-
niem właściwych przepisów liturgicznych. http://www.wtl.us.edu.pl/tm/6/TM_06(2017)14-28.pdf 

 Prosimy o przekazywanie sobie znaku pokoju przez skinienie głowy bez podania sobie dłoni, oraz 
nie korzystanie z wody święconej w kropielnicach.  

 Jak słyszeliśmy w odczytanych komunikatach oprócz mszy planowych zawieszono wszystkie inne 
formy duszpasterstwa i spotkań w grupach. Jest to podyktowane troską o nierozprzestrzenianie się 
wirusa. Także obecność na Mszy św. jak usłyszeliście, jest dla pewnych grup osób podwyższonego ry-
zyka objęta dyspensą od obowiązku świętowania niedzieli. Wszystkie formy duszpasterstwa poza pla-
nowymi mszami zostają zawieszone, grupy parafialne zawieszają swoje spotkania formacyjne czy mo-
dlitewne. Udział w mszach w tygodniu czy w niedzielę jest możliwy, ale msza szkolna jest odwołana, a 
jej intencja będzie odprawiona w  tym dniu na mszy o 18.00. Plan służby ministranckiej zostaje na ten 
czas zawieszony, a ich obecność podczas liturgii możliwy tylko za wiedzą i zgodą rodziców. Kursy 
ALPHA i spotkania dzieci komunijnych również są zawieszone. Podobnie Dzieci Maryi mają zawieszo-
ne spotkania. 

 Wiernych zachęcamy do modlitwy i podejmowania uczynków pokutnych.  

 Ponieważ Droga Krzyżowa ulicami miasta zaplanowana była w terminie objętym zawieszeniem 
działań duszpasterskich – zostaje ona zawieszona. Podobnie – Droga Krzyżowa na Kalwarii Pszowskiej 
jest odwołana. Misterium Męki Pańskiej przygotowywane przez naszą parafialną grupę teatralną zo-
staje odwołane z powodu niemożliwości przeprowadzenia prób. Wszystkie rekolekcje diecezjalne oraz 
kursy zostają także zawieszone do 29 marca. 

 Jeśli są starsi Parafianie, którzy nie są w stanie bez narażenia zdrowia i życia, zrobić sobie zakupy, 
prosimy o kontakt telefoniczny z Parafią. Osoby działające w Rodzinie bł. Edmunda Bojanowskiego, 
naszych parafialnych harcerzy, parafian działających w OSP, a także wszystkich nieobojętnych na sy-
tuacje starszych ludzi gorąco proszę o kontakt z Proboszczem w celu stworzenia kryzysowego sztabu 
parafialnego koordynującego pomoc starszym ludziom.  

 Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i innych czasopism religijnych, dzieciom polecamy 
Małego Gościa Niedzielnego.   

 Prosimy o dokonanie w najbliższym czasie wiosennych porządków na cmentarzu, na grobach na-
szych bliskich. Odpady prosimy segregować i umieszczać w kontenerach do tego przygotowanych.  
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  III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

CZYTANIE W ROKU A Istnieje głód i pragnienie ciała. Ludzie umierają z braku pożywienia i wody. Człowiek odczuwa rów-
nież pragnienie życia i miłości, głód wieczności. Jezus mówi: „... ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie". Powiedział także: „Jam 
jest chleb życia"; „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije". Jezus jest żywym źródłem życia wiecznego. Kto z 
tego źródła pije, ten wie, że nie umrze; żyje i żyć będzie.                                                                                                     (Mszał) 

 

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                Por. 1 4,42.15 
Chwała Tobie, Słowo Boże.  Panie,  
Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, 
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. 
 

EWANGELIA KRÓTSZA                                                                J 4,5-15.,19b-26.39a,.40-42 
 

+ Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego 
Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus 
zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około godziny szóstej. Nadeszła tam kobieta z 
Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić". Jego uczniowie bowiem udali się 
przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „ Jakżesz Ty 
będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?" Żydzi bowiem nie utrzymują 
stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, 
kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić, prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej". Po-
wiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weź-
miesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z któ-
rej pił i on sam, 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 wody wytryskującej ku życiu 
wiecznemu". Rzekła do Niego kobieta: „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, niewiasto, 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, owszem, już jest, kiedy to 
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i 
prawdzie, i takich to czcici eli chce mieć Ojciec. Bóg jest 
duchem i potrzeba 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 mó-
wię". Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc 
Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o 
wiele więcej ich uwierzyło, na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu 
opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest 
Zbawicielem świata".   — Oto słowo Pańskie, 

http://www.wtl.us.edu.pl/tm/6/TM_06(2017)14-28.pdf
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T R Z E C I A  N I E D Z I E L A  W I E L K I E G O  P O S T U      15. 03. 2020 r. 

 6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Do Opatrzności w intencji Anieli Kwiecień z okazji 4 rocznicy urodzin oraz 

jej rodziców i rodzeństwa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                                

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Michaliny Urbasik z okazji 50 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Bo-
że dla całej rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Andrzeja Pytlik z okazji 55 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Nieustającej Pomocy w 
intencji Krystyny Musioł z okazji 90 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.    

16.30  Msza św. Do Opatrzności w intencji Zuzanny Pogoda z okazji 1 rocznicy urodzin oraz 
jej rodziców i chrzestnych z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Po Mszy św. błogosł. rocz-
nego dziecka: Zuzanna Pogoda.                               

18.00 Msza św. Za + ojca Henryka Szweda. 

PONIEDZIAŁEK                                                                                                 16. 03.  2020 r.                                                                                        

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00  Msza św. Za ++ Agnieszkę i Józefa Święty w kolejną rocznicę śmierci oraz za + Hen-

ryka Mika.                         
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                        

  8.15 Msza św. Za ++ Franciszkę i Stefana Tomalak w kolejną rocznicę śmierci.    
18.00 Msza św. koncelebrowana:    

1.  Za + Eugeniusza Guzy w 1 rocznicę śmierci, żonę Irenę. 
2.  Za + Zofię Krajczok, dwóch mężów Eryka i Augustyna ++ rodziców.      

WTOREK                                                                                                             17. 03. 2020 r.                                                                                                                                  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej          
7.00 Msza św. Za ++ Gertrudę i Władysława Grys.  

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. koncelebrowana:    

1. Za + Henryka Szweda we wspomnienie urodzin.  
2. Za ++ Annę i Emanuela Fiołka, synów Józefa, Emila i Pawła, synowe Helenę i Marię.    

18.00  Msza św. koncelebrowana:  
1.  Za + Henryka Habram, żonę Adelajdę, syna Jerzego.       
2.  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Uzdrowienia Chorych z prośbą o 
łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Danieli.    

ŚRODA                                                                                                                18. 03. 2020 r.                                                      

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Cecylii Korbel z okazji 70 rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny – dar od siostry Róży z mężem Andrzejem. Te Deum. 

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. koncelebrowana:    

1. Za + Paulinę Postawka, męża Pawła, córkę Teresę Postawka, Bolesława 
Postawka, Marię i Franciszka Czernik, Grzegorza Kosel, dusze w czyśccu cierpiące. 
2. Za ++ Erykę i Bronisława Jendrysik, rodziców z obu stron.     

18.00 
 
 

Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Henrykę Niedziela w 1 rocznicę śmierci, męża Norberta. 
2. Za ++ Konrada i Anastazję Niewrzoł, Henryka Kowalskiego.   

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP    19. 03. 2020 r.                                       

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00  Msza św. Za + Józefa Dembczyk w kolejną rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 8.15 Msza św. koncelebrowana:    
1.  W intencji Rodziny Radia Maryja, jego założyciela, kapłanów, siostry zakonne oraz 
za żyjących i zmarłych ofiarodawców.     
2.  Za ++ Antoniego i Helenę Białas, teściów Bertę i Wincentego Moj.     

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Reginę i Adolfa Michalskich.      
2. Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Urbisz. 
3. Za + Gabrielę Staniek w rocznicę śmierci.          

I I I  P I Ą T E K  M I E S I Ą C A                                    20. 03. 2020 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + Mariana Bednarz od Wiesławy z rodziną.     
8.15 Msza św. Za + Józefa Tomala we wspomnienie urodzin i w 7 rocznicę śmierci.  

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Jadwigę i Jana Kolar, córkę Elżbietę, zięcia Jerzego.  
2. Za ++ Marię i Józefa Kolar.          

SOBOTA                                                                                                                    21. 03. 2020 r.   

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Za ++ teściów Stanisława i Jadwigę Nitner oraz córkę Ewę.  
8.15  Msza św. Za ++ Lidię i Pawła Fojcik. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty 
17.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych. 
2. Za + Henryka Pawełek, Anastazję i Józefa Wyputa, Romana Hajzik, rodziców oraz 
+ Bogumiła Kowalskiego.       

C Z W A R T A  N I E D Z I E L A  W I E L K I E G O  P O S T U     22. 03. 2020 r.                                                            

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Cecylię i Józefa Mitko w kolejną rocznicę śmierci.                  

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zuzanny Buba z okazji 10 rocznicy urodzin 
z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny – dar od dziadków.    

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Niepokalanie Poczętej w 
intencji Siostry dyrektor Cypriany i S. M. Emilii z okazji ich urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski  z prośbą o zdrowie, potrzebne i błogosławieństwo Boże w wycho-
waniu tych najmłodszych dzieci w przedszkolu – dar od Grupy Maluszków z Rodzi-
cami.     

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Genowefy Cebula z okazji 65 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka – Amelia Mrozek.     

16.30 Msza św. Za + syna Rafała we wspomnienie urodzin. 
18.00  Msza św. Za + Anielę Jordan w 2 rocznicę śmierci. 

     
 

 




