
Ogłoszenia Parafialne      11.07.2021 r. 

We wtorek 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 piątek swoje urodziny przeżywać będzie ks. proboszcz 
Krystian Kukowka. Msza s w. w intencji naszego proboszcza w piątek 
o godz. 1800. 

 

Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na 
Podkarpacie. Jes li nic nie przeszkodzi chcemy ją zorganizowac  
od 30 sierpnia do 2 września br. W programie pielgrzymki 
między innymi: Dukla, Dębowiec, Koman cza, Kalwaria Pacławska. 
Szczego ły w kancelarii i na parafialnej stronie internetowej. 

 

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. 

 
 
 
 

Góra Karmel znajduje się koło Hajfy w 
Izraelu. Obok Taboru jest uważana za górę 
świętą. Tu przebywał prorok Eliasz. Od 
początków chrześcijaństwa żyli tu 
pustelnicy - anachoreci. Po klęsce 
krzyżowców w 1291 r. klasztor na Karmelu 
został zburzony, a wielu zakonników 
zginęło jako męczennicy za wiarę. Pozostali 

przy życiu przenieśli się do Europy. Do 1634 r. karmelici nie mogli 
przebywać na górze, od której wzięli początek, ale symbolika tej góry 
pozostała na zawsze obecna w ich duchowości. W szczególny sposób 
odgrywa ona rolę w mistycznych dziełach św. Teresy z Avili, św. Jana od 
Krzyża i wielu innych członków Zakonu Matki Bożej z Góry Karmel.  

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic 
z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy 
w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» 

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż 
stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą 
was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na 
świadectwo dla nich!» 

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele 
złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.  

        Mk 6, 7-13 

Głos świętego Antoniego 
 11.07.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Obchody liturgiczne tygodnia: 
  
 poniedziałek – Wspom św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa 

       i męcz.  
 wtorek – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada   

         i Benedykta  
 środa  - wspom. dow. św. Henryka,  
    - wspom. dow. św. Kamila de Lellis, prezb.  
 czwartek – Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK  

 piątek – Wspomnienie NMP z Góry Karmel . 

We wtorek 13 lipca zapraszamy na nabożeństwo fatimskie  
godz. 18.00 

 

 
W piątek 16 lipca ks. proboszcz pokornie prosi o modlitwę  

z ok. swoich urodziny - godz. 18.00.  



12/07/2021 Poniedziałek 

700
 O Boże błogosławieństwo z okazji 3. urodzin Willema Brinkopa, a także dla 

jego rodziców i dziadków. 

1800
 Za † Małgorzatę Strąk od koleżanek. 

13/07/2021 Wtorek 

700
 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą 

o wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1800
 W int. Mirosława Kucharskiego z okazji 45. urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. 
Tarsycjusza i św. Antoniego. 

14/07/2021 Środa 

700
 Za †† Annę i Aleksandra Ostrowskich. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Waltera Grosa oraz †† lokatorów z ul. Krzywej 9. 

15/07/2021 Czwartek 

700
 Do Trójcy Przenajświętszej za pośrednictwem MB Szkaplerznej w intencji 

Krystyny Pisuli z okazji urodzin. 

1700
 Za † Tomasza Limańskiego w 8. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin 

Limańskich i Kluzów. 

16/07/2021 Piątek 

700
 W intencji żyjących i †† pacjentów szpitala zakaźnego. 

1800
 W podziękowaniu za kolejny rok życia, z prośbą o potrzebne łaski, opiekę 

św. Antoniego dla Ks. Proboszcza. 

17/07/2021 Sobota 

700
 Za †† Zofię, Józefa, Andrzeja Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, 

Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za ś.p Barbarę Chlasta na pamiątkę urodzin. 

18/07/2021 XVI Niedziela Zwykła 

700
 Za † męża Augustyna na pamiątkę urodzin. 

900
 W intencji Ewy i Krzysztofa Nawratów z okazji kolejnej rocznicy ślubu w 

podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

1100
 W intencji Cecylii i Eugeniusza Petków z okazji 60 rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. Te Deum 

1230
 W intencji wnuka Aleksandra Zajdela z ok. 30 urodzin, z podziękowaniem za 

dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki 
Bożej, zdrowie dla całej rodziny. 

1700
 Za † Teresę Sitko i wszystkich †† z rodziny. 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA SZLAKIEM PODKARPACKICH 
SANKTUARIÓW. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NIE ZWLEKAJ! 

 
 

w terminie od 30 sierpnia do 2 września 2021r. 
 

 

W PROGRAMIE: 

Dukla – Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Jana z Dukli 

Jaśłiska – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi 

Dębowiec – Sanktuarium Matki Bożej Salatyńskiej 

Komańcza – Muzeum Izba Pamięci Kard. Stefana Wyszyńskiego  

Kalwaria Pacławska – Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, 
Grób św. Wenantego Katarzyńca, relikwie męczenników z Peru 

Miejsce Piastowe – Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława 
Markiewicza 

Strachocina – Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, miejsce urodzenia św. 
Andrzeja Boboli 

Zabawa – Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny, Kościół pw. Trójcy 
Przenajświętszej 

Radecznica – Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego  

Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła (fakultatywne) 

Podczas pielgrzymki: codzienna Msza Święta oraz oprowadzanie po poszczególnych 
Sanktuariach; przybliżymy również sylwetkę Kard. St. Wyszyńskiego, którego beatyfikacja 
zaplanowana została na dzień 12 września 2021r. 
 

Koszt:  590 zł 
 Cena zawiera: 
 

przejazd luksusowym autokarem, ubezpieczenie, trzy noclegi, trzy 

obiadokolacje, trzy śniadania, opiekę kapłana, opiekę pilota, opłatę 
przewodników lokalnych, kawę, herbatę w autokarze oraz 

NIESPODZIANKĘ ! 
Cena nie zawiera – biletu wstępu do Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie, około 20 złotych (fakultatywny). Program jest ramowy, 

może ulec nieznacznej zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej 
w kraju  OBSŁUGUJEMY BON TURYSTYCZNY  


