
Ogłoszenia Parafialne 18.07.2021 r. 

 
Czcicieli św. Rity zapraszamy w czwartek na Mszę św. 

o godz. 1700 i na nabożeństwo z błogosławieniem róż.  
 
25 lipca w przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. 

Krzysztofa patrona kierowców, dlatego po Mszach św będzie 
udzielane błogosławien stwo kierowcom i przyprowadzonym 
pojazdom.  

  
Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na 

Podkarpacie. Jeśli nic nie przeszkodzi chcemy ją zorganizować 
od 30 sierpnia do 2 wrzes nia 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 konieczne remonty. 

Za tydzien  kolekta przeznaczona będzie na biez ące potrzeby 
naszego kos cioła.  

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość 

Niedzielny, jest Mały Gość; są Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn 
informacyjny Głos Ś w. Antoniego. 

 

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

.  

 
  

ZAPRASZAMY  
22 LIPCA  
GODZ. 1700 

 

Głos świętego Antoniego 
18.07.2021 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: B  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co 

zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami 
osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem 
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich 
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze 
wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. 

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli 
bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu 
sprawach.        

       Mk 6, 30-34 
 

 
 

Z komentarza do czytań 
z dzisiejszej niedzieli: 

Chrystus - dobry Pasterz - przedłuża 
swoją misję poprzez pasterzy 
wybieranych spośród ludzi. On sam 
stał się dla nich wzorem, który 
powinni naśladować. Niełatwe to 
zadanie i dlatego potrzebna jest 
pomoc ze strony całego ludu 
Bożego. Winno być troską 
wszystkich wiernych, aby nigdy nie 
brakło pasterzy i żeby jak najlepiej 
spełniali swoją pasterską misję. 
Nade wszystko zaś owce mają 
słuchać najwyższego Pasterza, 
nauczającego, uświęcającego 
i kierującego za pośrednictwem 
tych, których sam powołuje.  

 



KRÓTKO O ŚW. RICIE 
 Urodziła się około roku 1380 w Roccaporena, w prowincji Cascia we 
Włoszech. Była jedynym dzieckiem rodziców, którzy doczekali się córki, będąc już 
w podeszłym wieku. Od wczesnej młodości Rita pragnęła poświęcić się Bogu 
w życiu zakonnym. Ulegając jednak woli rodziców, w wieku około 16 lat poślubiła 
Pawła Ferdinando Mancini, młodego i szlachetnego człowieka, pochodzącego 
z dobrej rodziny, lecz obdarzonego raczej niespokojną naturą. Łagodząc swym 
postępowaniem i dobrocią trudny charakter męża, Rita potrafiła pozyskać go dla 
Boga i pomóc mu w prowadzeniu uczciwego i odpowiedzialnego życia. Byli 
małżeństwem przez osiemnaście lat, doczekali się dwóch synów.  W walce między 
wrogimi stronnictwami mąż Rity zginął z rąk przeciwników politycznych. Pociechą 
była dla żony  wiadomość, że umierając przebaczył swoim mordercom. Ale 
synowie pragnęli pomścić śmierć ojca. Nie mogąc odwieść ich od tego zamiaru 
matka prosiła Boga, aby zachował ich od grzechu. Obaj zmarli w czasie epidemii. 
 Pozostawszy sama, Rita pragnęła zrealizować swe marzenia o życiu 
zakonnym. Nie przyszło jej to łatwo. Jej prośba o przyjęcie do sióstr augustianek 
w Cascii spotkała się początkowo z odmową. Przełożona obawiała się, że Rita 
może zostać wmieszana w konflikt między rodziną męża i rodzinami jego 
zabójców i że klasztor na tym ucierpi. Rita zabiegała usilnie o pojednanie 
zwaśnionych rodzin i doprowadziła do podpisania aktu pojednania. Po wstąpieniu 
do klasztoru służyła Bogu i ludziom jeszcze przez czterdzieści lat, prowadząc życie 
pełne modlitwy, umartwienia, pracy i uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec 
chorych i ubogich. Przez ostatnie piętnaście lat życia nosiła na czole stygmat 
cierniowej korony – znak szczególnego zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem. 
Zmarła 22 maja 1457 r. 
 Kult Rity rozwinął się natychmiast po jej śmierci, natomiast formalny 
proces beatyfikacyjny rozpoczął się 150 lat później. W 1628 r. Rita została 
ogłoszona błogosławioną, zaś w 1900 r. papież Leon XIII zaliczył ją w poczet 
świętych. Rita nazywana jest  „patronką spraw trudnych”.  Doświadczyła wielu 
cierpień i przeciwności w różnych stanach życia i potrafiła pokonywać wszelkie 
przeszkody w duchu pokory i miłości. Wszędzie czyniła pokój,  niosła pojednanie 
zwaśnionym i skłóconym. Nie dokonała w życiu niczego takiego, co jest wielkie w 
oczach świata. Wypełniała tylko zawsze zwyczajne obowiązki swego stanu w 
duchu pokornego poddania się woli Bożej, z nadzwyczajną wiernością. Połączyła 
w swoim życiu trud pracy i miłosierdzie chrześcijańskie z głęboką mistyką 
cierpienia. Jej postać jest wzorem świętości aktualnym także i dziś,  po wielu 
wiekach. Liturgiczne wspomnienie św. Rity przypada 22 maja.  
 Każdego 22 dnia każdego miesiąca zapraszamy do naszej świątyni na Mszę 
św. odprawianą w intencjach polecanych przez wstawiennictwo św. Rity. Po Mszy 
św. odbywa się nabożeństwo z odczytywaniem złożonych próśb i podziękowań 
oraz z poświęceniem róż. Powierzamy św. Ricie troski i utrapienia, biedy 
materialne i duchowe, sprawy bolesne, trudne, nie do rozwiązania, ciężar 
doświadczeń, cierpienia, choroby, bezradności, pragnienie miłości, przyjaźni, 
pokoju, prawdy, sprawiedliwości, dobra.  

 
19/07/2021 Poniedziałek 

700
 Za † Sylwię Madej - od Legionu Maryi. 

1800
 Za † Jana Lewandowskiego. 

20/07/2021 Wtorek 

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

1800
 Za † męża Jana Stachonia w 10. rocznicę śmierci, Adama Czecha na 

pamiątkę urodzin oraz † z rodzin Stachoń i Lazik. 

21/07/2021 Środa 

700
 W intencji Marii Mitręgi z okazji urodzin jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

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

22/07/2021 Czwartek 

700
 Za † córkę Aleksandrę, męża Mikołaja, ciocie Bronisławę i Helenę, †† 

z rodzin Święsów, Zalewskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1700
 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz w 

intencjach czcicieli. 

23/07/2021 Piątek 

700
 Za † siostrę Janinę, brata Kazimierza, rodziców Natalię i Henryka, †† 

z rodziny Zalewskich i Kurzynów oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

1800
 Za † męża Piotra Olkisa w kolejną rocznicę śmierci, † rodziców Agnieszkę 

i Antoniego, teściów Władysławę i Andrzeja oraz Mieczysława Jasińskiego. 

24/07/2021 Sobota 

700
 Za † Bogusława Kałwaka w 3. rocznicę śmierci, jego rodziców Marię, 

Weronikę i Szczepana Kałwaków. 

1800
 Za † rodziców Zofię i Stanisława Mironowiczów, †† z obu stron oraz w 1 

rocznicę śmierci Janiny Lizoń. 

25/07/2021 XVII Niedziela Zwykła 

700
 Za parafian. 

900
 Za †† z rodziny Bukatowicz i Jarosz. 

1100
 W intencji Magdaleny Jawornickiej Oleś z okazji urodzin 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

1230
 Chrzty: Michał Rudnicki, Franciszek Reich, Leon Przybyłka         

Roczki : Milena Pluta  

1700
 Za † Brygidę Stelmasińską w 30. dzień po śmierci oraz † Mieczysława 

Stelmasińskiego w 1 rocznicę śmierci. 


