
Ogłoszenia Parafialne 12.07.2020 r. 

 
Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
 

Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkan skiego. 
 

Jutro 13 dzień miesiąca, zapraszamy czcicieli Matki 
Bożej Fatimskiej na Mszę św. o godz. 1800 i na nabożeństwo 
fatimskie z procesją. 

 

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

 

W czwartek swoje urodziny przeżywać będzie ks. 
proboszcz Krystian Kukowka. Msza s w. w intencji naszego 
proboszcza w czwartek o godz. 1700. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość 
Niedzielny, jest Mały Gość; są Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn 
informacyjny Głos Ś w. 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. 

  

 
ZAPRASZAMY  

13 LIPCA  
GODZ. 1800 

 

Głos świętego Antoniego 
12.07.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A 

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały 
się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał 
na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: 

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, 
nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele 
miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy 
słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu 
padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły 
na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 

Kto ma uszy, niechaj słucha!»  Mt 11, 25-30  

16 LIPCA MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL 
 

16 lipca Kościół obchodzi 
liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny 
z Góry Karmel – Matki 
Bożej Szkaplerznej. Wiąże 
się ono z objawieniami, 
jakie otrzymał generał 
zakonu karme-litańskiego 
Szymon Stock w 1251 
roku. Matka Najświętsza 
miała mu wręczyć 
szkaplerz, dając jednocześnie obietnicę, że wszyscy, którzy 
będą go nosić, unikną kary potępienia. Dla całego Kościoła 
święto to zatwierdził papież Benedykt XIII w 1726 roku.   
 

Dziś w numerze krótkie przypomnienie o szkaplerzu. 
       



Poniedziałek 13 lipca 2020. 
700

 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej z prośbą o wytrwałość w dobrym 
dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1800
 Za † ojca Bernarda Kowalczyka w 6 rocznicę śmierci oraz †† dziadków 

Rozalię i Wojciecha Kowalczyków. 

Wtorek 14 lipca 2020. 

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

1800
 Za †† Rudolfa i Romana Sigmundów, zięcia Gerarda i rodziców z obu stron. 

Środa 15 lipca 2020. 

700
 Do Trójcy Przenajświętszej za pośrednictwem Matki Boskiej Szkaplerznej 

o błogosławieństwo dla Krystyny Pisuli z okazji urodzin. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; 
- Za † Zofię Gmerek w 1 rocznicę śmierci; 
- Za †† Teresę i Rudolfa Sitków, †† z rodzin Sitko, Masny, Hojzler i Zwała. 

Czwartek 16 lipca 2020. 

700
 Za † Tomasza Limańskiego w 7 rocznicę śmierci, †† krewnych z rodzin 

Lemańskich i Kluzów. 

1700
 W intencji ks. Proboszcza Krystiana Kukowki z okazji urodzin jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej, św. Antoniego, św. Jacka i św. Rity. 

Piątek 17 lipca 2020. 

700
 1. Za † Eugenię Stefańską w 1 r. śmierci i Franciszka Stefańskiego w 6 r.  

śmierci. 
2. Z okazji 60. rocznicy ślubu Violetty i Stefana Filipczyków jako 
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. TE DEUM 

1800
 W intencji Ewy i Krzysztofa Nawratów z okazji rocznicy ślubu jako 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny. 
Sobota 18 lipca 2020. 

700
 Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza 

i Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 1. Za †† Tadeusza Łazarka, jego rodzeństwo, rodziców z obu stron, Urszulę 

Kruk, Kornelię Smudel oraz †† z rodzin Majewskich i Urbańskich, 
2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o dalsze dla Helenki i Stasia oraz Magdaleny Oleś z okazji urodzin. 

NIEDZIELA 19 lipca 2020. 

700
 Za † męża Augustyna jako pamiątka urodzin. 

900
 Za †† Marię i Leona Bukatowiczów oraz †† z rodzin Bukatowicz i Janusz. 

1100
 Za † mamę Gerdę Paszek w 5. miesiąc po śmierci, †† ojca Lotara Paszek oraz 

rodziców z obu stron. 

1230
 Za † Jana Lewandowskiego w 33. rocznicę śmierci. 

1700
 Za †† męża Jana Stachonia, Adama Czecha oraz rodziców Stachoń i Lazik. 

KRÓTKO O SZKAPLERZU 
 

  Słowo to pochodzi od łacińskiego słowa "scapulae", czyli ramiona, barki, 
plecy.   Oznacza szatę złożoną z dwóch płatów sukna z wycięciem na głowę. Jest 
wyraźnym znakiem, szatą, habitem, płaszczem. Nazywany bywa także "mini-
habitem". 
Do XIII w. szkaplerz służył jako ochrona habitu w czasie pracy (tak jak fartuch lub 
czarny szkaplerz u cystersów chroniący biały habit). Od połowy XIII w. tj. od wizji 
św. Szymona Stocka, generała karmelitów, szkaplerz stał się znakiem opieki Matki 
Bożej nad zakonem karmelitańskim a zarazem źródłem przywilejów i nową formą 
pobożności maryjnej w całym Kościele. 
         Według tej tradycji Szymon Stock  miał pokornie prosić Maryję o 
rozwiązanie trudnej sytuacji Zakonu karmelitańskiego, w jakiej się znalazł po 
powrocie do Europy z Ziemi Świętej  i o to, aby przyszła mu z pomocą.  Matka 
Boża, wskazując szkaplerz powiedziała: "To będzie dla ciebie i dla wszystkich 
karmelitów przywilejem, kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego".  
Dar i zadanie noszących szkaplerz Karmelu 
Kościół święty przekazał wiernym dar szkaplerza karmelitańskiego, obdarzając go 
- jak głosi tradycja - pewnymi "przywilejami" - obietnicami: 
a) kto umrze w szkaplerzu świętym nie zazna ognia wiecznego, jak to obiecała 
Matka Boża, 
b)   noszący szkaplerz obiecaną mają opiekę Matki Bożej w życiu ziemskim, 
c) " przywilej sobotni"  czyli obietnica Matki Bożej, potwierdzona przez Stolicę 
Apostolską, wybawienia z czyśćca rychło tj. w pierwszą sobotę po śmierci tych, 
którzy pobożnie nosili szkaplerz, zachowywali czystość według stanu i odmawiali 
modlitwę naznaczoną przez kapłana przyjmującego do bractwa szkaplerznego, 
d) należący do bractwa szkaplerznego przynależą do rodziny karmelitańskiej i 
mają udział we wszystkich dobrach duchowych całego zakonu karmelitańskiego 
(m.in.:  Msze święte, Komunie święte, modlitwy wspólnotowe i indywidualne, 
wyrzeczenia czy dobre uczynki, braterstwo  duchowe). 
e) noszący szkaplerz św. i należący do bractwa szkaplerznego mają ponadto 
możliwość uzyskać odpust zupełny dla siebie lub dla zmarłych w następujące dni: 
w dzień wpisania do bractwa szkaplerznego; 16 maja - wspomnienie św. Szymona 
Stocka; 16 lipca - uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Matki 
Bożej Szkaplerznej); 20 lipca - święto św. Eliasza  proroka; 1 października - święto 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 15 października - uroczystość św. Teresy od 
Jezusa; 14 listopada - święto wszystkich świętych zakonu karmelitańskiego i 14 
grudnia - uroczystość św. Jana od Krzyża. 
Zobowiązania noszących szkaplerz Karmelu: 
 przyjąć poświęcony szkaplerz sukienny z rąk kapłana lub upoważnionej osoby, 
 zostać wpisanym do księgi bractwa, 
 nosić na sobie szkaplerz (lub medalik szkaplerzny)  
oraz przede wszystkim: 
 prowadzić autentyczne chrześcijańskie życie, a zwłaszcza wzorować się na 

życiu Najświętszej Maryi Panny. 


