
Ogłoszenia Parafialne 19.07.2020 r. 

 
Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 1630. 
 

Czcicieli św. Rity zapraszamy w środę na Mszę św. o godz. 1800 
i na nabożeństwo z błogosławieniem róż.  

 

25 lipca w sobotę przypada wspomnienie św. Krzysztofa 
patrona kierowco w, dlatego w przyszłą niedzielę po Mszach s w będzie 
udzielane błogosławien stwo kierowcom i przyprowadzonym pojazdom.  

  
Nasza parafialna pielgrzymka na Podkarpacie, jeśli nie 

przeszkodzi sytuacja epidemiczna, odbędzie się od 7 do 10 wrzes nia. Jest 
jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczego ły na stronie internetowej i w 
kancelarii. 

 

Proszono nas o podanie ogłoszenia o trwającym naborze do 
szkół policealnych Centrum Nauki i Biznesu Żak w Chorzowie.  
Nauka jest bezpłatna na między innymi takich kierunkach jak: 
Bezpieczen stwo i Higiena Pracy, Administracja, Opiekun Medyczny, 
Asystent osoby niepełnosprawnej.  Siedziba szkoły na Jagiellon skiej w 
Chorzowie.  

 

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 Goś ć ; są Miśyjne Drogi, jest takz e nasz biuletyn informacyjny 
Głoś Św. Antoniego. 

 

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

 
  

ZAPRASZAMY  
22 LIPCA  
GODZ. 1800 

 

Głos świętego Antoniego 
19.07.2020 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: A  

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre 

nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, 
nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego 
nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział 
im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go?” 

A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem 
z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa 
powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na 
spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». 
 Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest 
do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono 
najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych 
jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się 
na jego gałęziach». 

Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest 
do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się 
wszystko zakwasiło». 

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez 
przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: 
«Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia 
świata». 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego 
uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». 

On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn 
Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, 
chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest 
diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu 
świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa 
wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą 
ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy 
sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. 

Kto ma uszy, niechaj słucha!»  Mt 11, 24-43  



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.  

  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. 

Poniedziałek  20 lipca 2020. 
700

 Z okazji urodzin Marii Mitręgi jako podziękowanie za otrzymane łaski 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

1800
 Za †† rodziców Jana i Annę Dubasów oraz dziadków z obu stron. 

Wtorek 21 lipca 2020. 
700

 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

1800
 Za † Hildegardę Howorek, †† rodziców i rodzeństwo. 

Środa 22 lipca 2020. 
700

 Za † mamę Natalię Szyszkę jako pamiątka urodzin. 

1800
 Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców. 

Czwartek 23 lipca 2020. 
700

 Za † Barbarę Chlastę. 

1700
 Za †† męża Piotra Olkisa w kolejną rocznicę śmierci, rodziców z obu stron 

Władysławę i Andrzeja, Agnieszkę i Antoniego oraz Mieczysława 
Jasińskiego. 

Piątek 24 lipca 2020. 
700

 Za † Bogusława Kałwaka w 2. rocznicę śmierci. 

1800
 Za † Józefa Wojcieszaka w kolejną rocznicę śmierci oraz †† pokrewieństwo 

z obu stron. 

Sobota 25 lipca 2020. 
700

 Za † Teresę Zalewską w 30. dzień po śmierci od Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich i Arcybractwa NSPJ. 

1800
 Za † Mieczysława Stelmasińskiego w 30. dzień po śmierci oraz †† z rodzin 

Stelmasińskich i Grabowskich. 

NIEDZIELA 26 lipca 2020. 
700

 Za † Georga Kosubka. 

900
 Za † Alberta Małego. 

1100
 W intencji Jerzego Gansińca z okazji 80. urodzin jako podziękowanie za dar 

życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej 
i św. Antoniego. TE DEUM 

1230
 CHRZTY: Emilia Daniłowicz, Beniamin Warchocki, Filip Kaszlej, 

Szymon Miklis     ROCZKI: 

1700
 Za † ciocię Teresę Zalewską od Marzeny Rytel z Siedlec. 


