
Ogłoszenia Parafialne 14.07.2019 r. 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 1630.  
 

W przyszłą niedzielę o godz. 1500 ks. proboszcz Krystian 
Kukowka zaprasza na Mszę św. dziękczynną z okazji jego 25 
rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich i ukończenia 50 roku 
życia.  

 

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

 

Można zapisywać się na 43. pieszą pielgrzymkę do 
Częstochowy, która odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt 140 zł 

 

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 remonty i  inwestycje 
Za tydzien  kolekta na biez ące potrzeby parafii. Dziękujemy za kaz dą 
ofiarę składaną w kos ciele, czy tez  bezpos rednio wpłacaną na 
parafialne konto.   

 O Najchwalebniejsza, Królowo 
Niebios, Maryjo.  
 

 Proszę Cię pokornie, aby Twój 
szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, 
bronią w niebezpieczeństwach duszy 
i ciała.  
 O Najlitościwsza Matko, wyjednaj 
mi u Boskiego Syna odpuszczenie 
grzechów moich, łaskę do prawdziwej 
pokuty i  poprawy mojego życia, stałość 
w  wierze świętej, w nadziei, w miłości 
Boga i  bliźniego, w cierpliwości 
i w  czystości odpowiedniej do mojego 
stanu.  

 Szczególnie zaś stań przy mnie w  ostatniej chwili mego życia i 
daj mi doznać tego, coś przyrzekła, że kto w tym świętym Twoim 
szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie będzie cierpiał ognia wiecznego. 
Amen. 

Głos świętego Antoniego 
14.07. 2019 r. Rok liturgiczny: C  

(Łk 10,25-37)  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

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!»             Oto Słowo Pańskie. 

W tym tygodniu: 

 

- poniedziałek - wspomnienie św. Bonawentury biskupa i dK; 
- wtorek   - wspomnienie NMP z Góry Karmel.   
- czwartek  -  wspom. dow. Św. Szymona z Lipnicy; 
- sobota - wspom. bł. Czesława; 
 
 

- niedziela -  godz. 1500 Msza św. w intencji naszego    
  ks. proboszcza  z ok. 25 rocznicy  i 50 urodzin.  



  NIEDZIELA 14 lipca 2019. 
700

 Za † Stefanię Weszkę - od lokatorów z Astrów 12. 

900
 Za ††ojca Mariana Janika, braci Stanisława i Henryka, szwagierkę Irenę, 

bratanka Grzegorza, dziadków Siennickich i Janików oraz Adama Olasa. 

1100
 Za † Tomasza Limańskiego w 6. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin 

Limański i Kluzów. 

1230
 Z okazji 5. rocznicy ślubu Marii i Pawła Łamików z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny, wiele łask dla ich małżeństwa i dzieci. 

1700
 Za †† rodziców Jana i Janinę Kurpasków oraz †† z rodziny. 

Poniedziałek  15 lipca 2018. 
700

 W intencji Krystyny Pisuli z okazji urodzin jako podziękowanie za dar 
życia i otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej Szkaplerznej oraz dary Ducha Świętego. 

1800
 Za †† rodziców Annę i Władysława Rypelów, †† rodzeństwo  Stefana, 

Teresę i Józefa. 

Wtorek 16 lipca 2019. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800
 Z okazji urodzin Ingeborgi Magiery z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże. 

Środa 17 lipca 2019. 
700

 Za † męża Augustyna Hatko na pamiątkę urodzin. 

1800
 Msza św. Zbiorowa: 

- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. próśb i podziękowań; 
- Za † Krystynę Lirę od lokatorów z ul. Krzywej 33; 
- Za †† Jana Stachonia w kolejną rocznicę śmierci, Adama Czecha oraz 
rodziców: Stachoń i Lazik. 

Czwartek 18 lipca 2019. 
700

 W intencji wynagradzającej za spektakl „Klątwa”. 

1700
 Za † Jana Lewandowskiego w 22. rocznicę śmierci. 

Piątek 19 lipca 2019. 
700

   

1800
 Za † Rozalię Leśniak w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

  Sobota 20 lipca 2019. 
700

 Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię, Włodzimierza, Emila, Kazimierza 
i Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1500
 ślub - Monika Fijołek Łukasz Rećko. 

1800
 Za †† Anielę, Franciszka, Antoniego Pustelników, Marię Krannich, 

Weronikę i Stanisława Zając, Klarę i Gerarda Pampuchów oraz †† z rodzin 
Filuś, Pustelnik, Kraczla. 

Z n a c z e n i e  d u c h o w e  s z k a p l e r z a  

 Szkaplerz jest Szatą Maryi, jest znakiem pokuty i nawrócenia. Kto 

przyjmuje Szkaplerz św., wyrzeka się złego ducha, odnawia 

przyrzeczenia Chrztu św. i oddaje się Maryi jako Jej dziecko. Kto 

przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje, jak św. Jan Apostoł pod 

Krzyżem, Maryję do siebie, by żyć w zjednoczeniu z Nią i Jej 

służyć. 

 Szkaplerz oznacza poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi 

i naśladowanie Jej cnót, szczególnie cnoty czystości i pokory. „Niech wszyscy noszący 

Szkaplerz św., który jest pamiątką otrzymaną od Matki Bożej, widzą w nim oznakę 

poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Dziewicy” (św. Jan Paweł II). 

 Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją, w którym Ona zobowiązuje się dopomóc 

nam do zbawienia i uświęcenia, a my zobowiązujemy się do Jej naśladowania, służenia Jej 

i rozszerzania Jej czci. 

 Szkaplerz oznacza habit Zakonu poświęconego służbie i czci Matki Bożej. Przyjmując 

Szkaplerz, pragniemy odtąd żyć tym samym duchem Karmelu, pełnić tę samą misję i żyć 

w zjednoczeniu z Maryją, dla Maryi, przez Maryję i w Maryi. 

  NIEDZIELA 21 lipca 2019. 
700

 Za parafian. 

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

1100
 Z okazji kolejnej rocznicy urodzin Marii Mitręgi. 

1230
 Z okazji 80. urodzin Mirosławy Knapik jako podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki i całej rodziny. TE DEUM. 

1500
 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę św. Antoniego 

w intencji ks. Proboszcza Krystiana Kukowki z okazji 25 rocznicy 
przyjęciu święceń kapłańskich oraz 50 rocznicy urodzin. 

1700
 W intencji Mateusza Leśniaka z okazji 40. urodzin jako podziękowanie za 

dar życia z prośbą o łaskę wiary, zdrowie, dary Ducha Św., 
błogosławieństwa na każdy dzień dalszego życia dla solenizanta i jego 
rodziny. 


