
16 lipca przypada wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej. Warto poznać 
obowiązki i obietnice, związane z noszeniem szkaplerza…  
OBIETNICE SZKAPLERZNE 
Cała maryjna tradycja Karmelu wiąże ze Szkaplerzem św. dwie wielkie 
obietnice Maryi i dwie łaski, które z nich wypływają: 
Kto w Nim umrze nie dozna ognia piekielnego 
(słowa Matki Bożej wypowiedziane do św. Szymona). Maryja tym samym 
obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem św. pomoc na drodze zbawienia. 
Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej śmierci 
Jest to tak zwany przywilej sobotni. Matka Boża zapewniła rychłe wybawienie 
z czyśćca (bulla pap. Jana XXII w 1322 r.), tym, którzy nosząc Szkaplerz, 
zachowają czystość według stanu i wierność modlitwie: Ja, Matka w pierwszą 
sobotę po ich śmierci miłościwie przyjdę do nich i ilu ich zastanę w czyśćcu, 
uwolnię i zaprowadzę ich na świętą Górę żywota wiecznego. Maryja tym 
samym obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem pomoc na drodze 
uświęcenia. 
Pomoc i obrona w niebezpieczeństwach duszy i ciała 
Maryja obiecuje nas wspierać na drodze naśladowania Chrystusa, a zwłaszcza 
w godzinę naszej śmierci, pomóc nam w ostatecznej walce o wieczne 
zbawienie. 
Uczestnictwo w dobrach duchowych całego Zakonu karmelitańskiego za 
życia i po śmierci (w Mszach św., pokutach, modlitwie i ofiarach), gdyż Matka 
i Królowa Karmelu, jednoczy z sobą w jedną Rodzinę tych, którzy przyjmują 
Szkaplerz św. Tworzący erygowaną prawnie wspólnotę Bractwa Szkaplerznego 
korzystają także z daru odpustów zupełnych. 
ZOBOWIĄZANIA SZKAPLERZNE 
Aby dostąpić spełnienia wielkich obietnic związanych ze Szkaplerzem, 
potrzeba z naszej strony gotowości do podjęcia pewnych zobowiązań: 
Zobowiązujemy się do troski o swoje zbawienie 
Podstawowymi wymaganiami dla otrzymania pierwszej obietnicy są: staranie 
się o swoje zbawienie, zachowywanie przykazań Bożych i kościelnych, 
unikanie grzechu śmiertelnego i życie w łasce uświęcającej. 
Zobowiązujemy się do zachowania czystości według stanu, naśladowania 
cnót Matki Bożej i starania się o świętość życia 
aby móc za Jej wstawiennictwem być wybawionym z czyśćca w pierwszą 
sobotę po naszej śmierci. Codziennie należy więc poświecić jakiś czas na 
rozmyślanie nad życiem Maryi i nad Jej sposobem służby Bogu (np. w 
tajemnicach Różańca św.), by umieć Ją naśladować. 
Zobowiązujemy się do codziennej modlitwy, zwłaszcza maryjnej 
Codzienne odnawiamy poświęcenie się Maryi przez modlitwę nadaną w dniu 
przyjęcia Szkaplerza przez kapłana (zazwyczaj jest to: Pod Twoją obronę, 
Witaj Królowo lub 3 Zdrowaś Maryjo). 
Zobowiązujemy się do życia duchem i misją Zakonu Karmelitańskiego 
z uwzględnieniem charakteru naszego powołania a w jedności z całym 
Zakonem, zobowiązujemy się raz w roku odprawić w dniach od 7 do 15 lipca 
nowennę ku czci Matki Bożej Szkaplerznej (prywatnie lub wspólnotowo) i w 
dniu 16 lipca, w samą Uroczystość, przystąpić do Sakramentów świętych, by 
otrzymać odpust zupełny, ofiarowany za siebie lub za zmarłych. 
Za: https://www.karmel.pl/ 

XV Niedziela Zwykła 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, 
zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» 
On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 

sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a 
swego bliźniego jak siebie samego». 

Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz 
żył». 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim 
bliźnim?» 

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z 
Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, 
lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 
Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. 
Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu 
rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 
zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa 
denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł 
w ręce zbójców?» 

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». 
Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»   Łk 10, 25-37  

Głos świętego Antoniego 
10.07.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: 
 

poniedziałek - święto św. Benedykta, patrona Europy;  
wtorek -  wspom. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu;  
środa -   wspom. Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta;  
  Nabożeństwo Fatimskie godz. 1800; 
czwartek -  wspom.dow. Św. Henryka;  
piątek -  wspomnienie św. Bonawentury;.  
sobota -  wspom.dow. NMP z Góry Karmel.  

https://www.karmel.pl/szkaplerz-karmelitanski/?fbclid=IwAR3qZKHcKXnfAreKowaih2MIM-uk4845U0MPtqVbBSx_4Djk2Ujd20VanN4


11/07/2022 Poniedziałek 

700
 Za † ks. Proboszcza Jana Skutelę w 15 r. śmierci od Legionu Maryi. 

1800
 Za † Danutę Stachorzak w 30 dzień po śmierci. 

12/07/2022 Wtorek 

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

1800
 Za † Stanisława Madeja od Bolesława i Teresy z dziećmi. 

13/07/2022 Środa 

700
 W int. czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Tadeusza Decowskiego od rodziny Szklarczyk z Grzechyni; 

- Za † Ewę Ochońską w 30 dzień po śmierci od lokatorów z ul. Różanej 4; 

- Za † Krzysztofa Lewandowskiego od kolegów z Regionu Południe; 

- Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich; 

- Za †† rodziców Zofię i Tadeusza Mastalerzów w r. śmierci oraz †† 
pokrewieństwo z obu stron; 

- Za † męża Lucjana Dziergwę †† teściów Elżbietę i Mariana.  

14/07/2022 Czwartek 

700
 Za † Witolda Dietrycha w 85 r. śmierci. 

1700
 1. Za † męża Józefa Sobka w 1 rocznicę śmierci. 

2. Za † Juliusza Święcichowskiego w 30 dzień po śmierci. 

15/07/2022 Piątek 

700
 Do Trójcy Przenajświętszej jako dziękczynienie z otrzymane łaski z okazji 

urodzin Krystyny Pisuli, z prośbą o opiekę Matki Bożej Szkaplerznej. 

1800
 Za † Tomasza Limańskiego w 9 rocznicę śmierci oraz †† z rodziny 

Limańskich i Kluzów. 

16/07/2022 Sobota 

700
 Za ††  rodziców Jana i Annę Dubas w r śmierci, za †† dziadków z obu stron. 

1800
 W intencji Ks. Proboszcza w dniu urodzin z podziękowaniem za odebrane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, i opiekę św. Antoniego i św. Jacka. 

17/07/2022 XVI Niedziela Zwykła 

700
 Za † męża Augustyna na pamiątkę urodzin oraz † Krystynę Hatko. 

900
 Za †† męża Tadeusza Łazarka, rodzeństwo, rodziców z obu stron, Urszulę Kruk, 

Kornelię Smudel, Mariana Brylewskiego oraz †† z rodzin Majewskich i Urbańskich. 

1100
 W int Ewy i Krzysztofa Nawratów z ok.29 rocznicy ślubu z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o Boże błog. i o dar uzdrowienia dla syna Pawła. 

1230
 W intencji Beaty z ok urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze Boże błog. i potrzebne łaski. 

1700
 Za † siostrę Barbarę Chlastę jako pamiątka urodzin. 

Jutro po Mszy wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii s w.  

 

We środę przypada 13 dzień miesiąca, zapraszamy czcicieli 
Matki Boz ej Fatimskiej na Mszę s w. o godz. 1800 i na naboz en stwo 
fatimskie z procesją. 

 

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w tygodniu nie ma Mszy 
s w. o godz. 800.  

 

W sobotę swoje urodziny przeżywać będzie ks. proboszcz 
Krystian Kukowka. Msza s w. w intencji naszego proboszcza w sobotę 
o godz. 1800. 

 

Chorych parafian z posługą sakramentalną w domach odwiedzimy 
w najbliz szą sobotę.  

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , 
jest Mały Goś ć ; są Miśyjne Drogi, jest takz e nasz biuletyn informacyjny 
Głoś Św. Antoniego. 

 

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. 
Za tydzien  kolekta zbierana będzie przez księz y na konieczne biez ące 
remonty w naszej s wiątyni. Dziękujemy za kaz dą ofiarę składaną 
w kos ciele, czy tez  bezpos rednio wpłacaną na parafialne konto.   

 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa. 

Ogłoszenia Parafialne 10.07.2022 r. 


