
Ogłoszenia Parafialne 20. 02.2022 r. 

Podczas ferii zimowych nie sprawujemy Mszy św 
w tygodniu o godz. 800. 

 

Przypominamy że Msze w tygodniu odprawiane są 
w krypcie naszej s wiątyni. 

 

We wtorek zapraszamy czcicieli św Rity na Mszę św. w ich 
intencji oraz  na naboz en stwo z błogosławieniem ro z . 

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby 
naszej s wiątyni. Za tydzien  kolekta  na biez ące potrzeby naszej parafii. 
Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę. 

 

Zachęcamy do lektury religijnej jest Gość Niedzielny, jest 
Mały Gos c , są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Ś w. 
Antoniego. 

 

Na nowo rozpoczęty tydzień wszystkim życzymy Bożego 
Błogosławien stwa.    

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują – takie jest wyraźne zalecenie Jezusa, tymczasem dobrze 
wiemy, że na okazaną nam wrogość reagujemy uczuciami dość dalekimi 
od miłości. Im bardziej ktoś nas dotknie i zrani, tym większą mamy 
chęć, by się zrewanżować. Odwet – w myśl zasady: ząb za ząb może się 
wydać sprawiedliwy. I dlatego bez większego namysłu odpłacamy 
„pięknym za nadobne”. Oddanie komuś z nawiązką sprawia nam pewną 
satysfakcję („ale mu dołożyłem”; „ale mu dołożył”). Formy oddawania 
dokonują się na poziomie emocji i słów. Są to niekończące się potyczki 
słowne, złośliwości, udowadnianie swej wyższości, surowe osądy itd. 
Jedno jest pewne, że te przemyślane czy spontaniczne formy reagowania 
na doznane zło nie mają nic wspólnego z Jezusowym zaleceniem, by 
nieprzyjaciół miłować (por. Mt 5, 43), by dobrze im czynić, błogosławić 
i modlić się za nich por. Łk 6, 28). 
Jezus stawia tamę naszemu niewłaściwemu reagowaniu na zło, stawiając 
nam przed oczy Dobroć Boga Ojca i zachęcając nas do stawania się 
doskonałymi jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 

dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy 
was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto 
uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń 
mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od 
tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie 
wy im czyńcie. 

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to 
należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, 
którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze 
czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo 
czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się 
zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają 
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. 

Wy natomiast miłujcie was zych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i 
pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie 
wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie 
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i 
wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam 
bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». Łk 6, 27-38  

Głos świętego Antoniego 
20.02.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Ilekroć rozpoczynamy nasz udział w Ofierze 
Ciała i Krwi Chrystusa, musimy pamiętać 
o tym, że jest ona najwyższym wyrazem 
miłości Boga i domaga się odpowiedzi 
z naszej strony. Można w związku z tym 
powtórzyć za św. Janem: jak Chrystus nas 
umiłował i oddał swoje życie, tak my powinniśmy wzajemnie się 
miłować. Mamy wszystkim czynić dobrze, nawet naszym 
nieprzyjaciołom, bo Zbawiciel umarł za wszystkich i pragnie zbawienia 
każdego człowieka.  



21/02/2022 Poniedziałek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

1800
 Za † Jana Leszkę oraz †† z rodziny Kułaga. 

22/02/2022 Wtorek 

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

1800
 Przez wstawiennictwo św. Rity w intencji próśb, podziękowań oraz w 

intencjach czcicieli. 

23/02/2022 Środa 

700
 Za †† Józefa Kota w kolejną rocznicę śmierci, żonę Jadwigę, rodziców, 

rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

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

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za † Krystynę Lewandowską; 
- Za † Genowefę Kamińską od lokatorów z ul. Krzywej 9; 
- Za †† Urszulę i Herberta Kowalczyków; 
- Za †† Halinę Machowską w 6 rocznicę śmierci oraz syna Sławomira 
Machowskiego w rocznicę śmierci.  

24/02/2022 Czwartek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

1700
 Za † Halinę Jóźwiak. 

25/02/2022 Piątek 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

1000
 POGRZEB Danuty Kowalskiej. 

1800
 W intencji Wandy Seremak z okazji 75. urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę 
Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

26/02/2022 Sobota 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

1800
 Za †† Stefanię Rurańską w 7. rocznicę śmierci, †† z rodzin Rurański, Łuczak 

i Wichera. 

27/02/2022 VIII Niedziela Zwykła 

700
 Za † Franciszka Szirera. 

900
 Za † Leopolda Rzepkę w 1 rocznicę śmierci oraz na pamiątkę urodzin. 

1100
 Chrzty: Laura Wąsińska 

1230
 Za † Zofię Lisowicz w 1. rocznicę śmierci. 

1700
 W intencji Danieli Deloch z okazji 80 urodzin i kolejnych urodzin Kazimierza 

Delocha, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. 
Antoniego, dary Ducha Świętego dla solenizantów i całej rodziny. Te Deum 

KIM BYŁA ŚW RITA?  
 
 Była córką włoskich wieśniaków, 
niezbyt zamożnych, ale bardzo 
szanowanych. Ojciec był lokalnym 
negocjatorem, który między innymi pomagał 
rozwiązywać konflikty sąsiedzkie – w 
tamtych czasach nazywany „sędzią pokoju”. 
Mieszkali w gminie Cascia, położonej na 
górzystym terenie Umbrii (środkowe 
Włochy). Rodzice długo modlili się o 
dziecko i byli już w podeszłym wieku, kiedy 
św. Rita przyszła na świat.  
 Jako młoda dziewczyna uwielbiała 
wspinać się na szczyty gór i tam się modlić. 
Kiedy skończyła 18 lat, chciała wstąpić do 
klasztoru, ale rodzice wybrali dla niej 
kandydata na męża. Miał przeszłość 
wojskową, był politykiem i… typem 
awanturnika. Małżeństwo z Ritą, która była 
dziewczyną o niezwykłych zdolnościach do 
rozwiązywania konfliktów, nie uspokoiło 
jego temperamentu. 
 Rita w pierwszych miesiącach próbowała konfrontować się z mężem, ale z 
czasem zaczęła ustępować i coraz więcej modlić się za niego. Po ludzku wydawać 
się mogło, że te modlitwy nie były skuteczne, bo mąż zaczął wdawać się w coraz 
poważniejsze konflikty polityczne i rodzinne. Narodziny dwóch synów przyniosły 
chwile spokoju do ich małżeństwa. Ale zanim osiągnęli pełnoletniość, mąż Rity 
wdał się w kolejne spory klanowe i polityczne. Zginął w zasadzce zastawionej na 
niego w pobliżu rodzinnego młyna (ruiny młyna znajdują się tam po dziś dzień). 
Jego śmierć chcieli pomścić dorastający synowie. Ich pragnienie wendety 
zaostrzyło miejscowe konflikty rodzinne i wydawało się, że jedynym wyjściem są 
kolejne ofiary. Jednak synowie nie zdążyli pomścić ojca, bo według opowieści 
lokalnych rodzin i podań wielu późniejszych hagiografów, zmarli na dżumę. 
 Rita po tych wszystkich trudnych wydarzeniach postanowiła wstąpić do 
klasztoru augustianek eremitek w Casci. Nie została jednak przyjęta, bo wśród 
zakonnic prawdopodobnie były krewne zabójców jej męża. Ale Rita była pewna 
powołania i po raz drugi poprosiła o przyjęcie do tego samego klasztoru. 
Postawiono jej więc warunek, że musi pogodzić zwaśnione rodziny w okolicy 
Casci. I tutaj zaczyna się jeszcze trudniejsza droga dla przyszłej świętej. By 
wykonać polecenie przełożonej, musiała odszukać zabójców męża, wybaczyć im i 
poprosić o wybaczenie. 


