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Niedawno zakończona parafialna piel-
grzymka do Włoch zaprowadziła nas m.in. 
do Neapolu, miasta, które swoją bogatą hi-
storią sięga IX w. p.n.e. Nie wszystkich z nas 
może oczarował od początku urok Neapolu 
tkwiący m.in. w jego niepowtarzalnym cha-
osie i klimacie, w wąskich uliczkach i starych 
kamienicach, ale spacer po starym mieście 
stopniowo odsłaniał niezwykłe dziedzic-
two kulturowe, naukowe i religijne, któ-
rym przez wieki promieniował nie tylko na 
całą południową część Półwyspu Apeniń-
skiego. Z miastem tym związanych jest wiele 

wybitnych postaci Kościoła, a wśród nich 
m.in. św. Alfons Maria Liguori, którego li-
turgiczne wspomnienie przypada za kilka 
dni (1 sierpnia). Urodził się w 1696 r. w za-
możnej szlacheckiej rodzinie neapolitań-
skiej. Obdarzony wybitnymi przymiotami 
umysłu, już w wieku 16 lat ukończył stu-
dia uniwersyteckie doktoratem w za-
kresie prawa cywilnego i kanonicznego. 
Trzy lata później wystąpił już w roli ad-
wokata – w ciągu 8 lat wygrywał wszyst-
kie sprawy, których bronił. W 1723 r., 
oburzony przekupstwem i niesprawie-
dliwością, szerzącymi się w środowisku 
prawniczym, porzucił swój zawód – re-
zygnując tym samym z bogactwa i sukce-
sów – i, mimo sprzeciwu ojca, postanowił 
zostać kapłanem. Miał znakomitych na-
uczycieli, pod których kierunkiem studio-
wał Pismo Święte, historię Kościoła i teo-
logię mistyczną. Zdobył rozległą wiedzę 
teologiczną, którą wykorzystał kilka lat 
później w działalności pisarskiej. Po przy-
jęciu święceń kapłańskich (1726 r.) zwią-
zał swoją posługę z diecezjalną kongre-
gacją misji apostolskich. Wszechstronnie 
uzdolniony Alfons Maria rozpoczął dzia-
łalność ewangelizacyjną i katechetyczną 
wśród najuboższych warstw społeczeń-
stwa neapolitańskiego, którym chętnie 
głosił kazania, uczył modlitwy, wpajał 

podstawowe prawdy wiary, grał i śpiewał 
ułożone przez siebie pieśni. W najnędz-
niejszych dzielnicach miasta powstawały 
grupy osób, które wieczorem zbierały się 
w prywatnych domach i warsztatach, by 
modlić się i rozważać Słowo Boże. Kiedy na 
życzenie arcybiskupa Neapolu spotkania 
te zaczęto organizować w kaplicach miej-
skich, nadano im nazwę „wieczornych ka-
plic”. Były one autentycznym źródłem wy-
chowania moralnego, uzdrowienia życia 
społecznego, wzajemnej pomocy ubogich. 
Powoli dojrzewała w nim myśl utworzenia 
zgromadzenia męskiego, które oddałoby 
się pracy wśród najbardziej opuszczonych 
oraz zaniedbanych. Tak powstało dzieło 
„Najświętszego Odkupiciela” (redempto-
rystów), którego mottem uczynił słowa: 
„Obfite u Niego odkupienie”. Był to rok 
1732. Gdy Alfons Maria miał już 66 lat pa-
pież mianował go biskupem Sant’Agata dei 
Goti. Niezwykle ważnym wkładem św. Al-
fonsa w życie Kościoła, jest jego Teologia 
Moralna. W dziele tym odrzuca zarówno 
bezduszny legalizm, którym była przenik-
nięta współczesna mu teologia, jak też 

na uzyskanie tego odpustu również w niedzielę poprzedzającą, tj. dzisiejszą, albo 
w przyszłą (ale tylko w jeden z tych dni).

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Parafia św. Antoniego zaprasza na Apel jasnogórski organizowany 10 sierpnia (so-

bota) w parafii Grobniki obok Głubczyc. W planie: Msza św., poczęstunek, opro-
wadzenie i historia kultu Matki Bożej Grobnickiej, Apel jasnogórski. Wyjazd o godz. 
17.00. Koszt 25 zł. Zapisy w zakrystii lub u ks. Mateusza Mandalki.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Karolina Kampa ze Zdzieszowic i Artur Kępiński z Rybnika 
— zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie wsparciem kurii i Seminarium Duchownego. „Bóg zapłać”.

Święty Alfons Maria Liguori – ciąg dalszy  ____________________________________
panujący w jego czasach skrajny rygo-
ryzm, który według niego zamyka drogę 
do Ewangelii. Jego zdaniem „podobnego 
rygoru nigdy nie nauczał, ani nie praktyko-
wał Kościół”. Św. Alfons został ogłoszony 
patronem wszystkich spowiedników i mo-
ralistów, którym zalecał, by byli wierni ka-
tolickiemu nauczaniu moralnemu, a jed-
nocześnie odnosili się do penitentów 
z miłosierdziem, wyrozumiałością i łagod-
nie, tak aby czuli oni, że nie są sami, że 
otrzymują wsparcie i zachętę na drodze 
wiary i chrześcijańskiego życia. Warto też 
w kontekście dzisiejszej Ewangelii przyto-
czyć słowa św. Alfonsa o modlitwie: „Bóg 
nikomu nie odmawia łaski modlitwy, która 
pomaga przezwyciężyć wszelką pożądli-
wość i pokusę. Mówię, powtarzam i póki 
będę żył, zawsze będę powtarzał, że całe 
nasze zbawienie jest w modlitwie”. 
Dziękujmy Bogu, że w swej Opatrzności 
daje światu w różnych czasach i miejscach 
świętych, którymi (także dzięki pielgrzym-
kom) możemy się inspirować do wzrasta-
nia w wierze i przeżywania naszej codzien-
ności z miłością, nadzieją i radością. Św. Alfons przekazuje Regułę Redemptorystom



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

28 lipca – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Joachima Helak, †† rodziców Zenona i Małgorzatę Helak, 

†† dziadków oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii i Rufina 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Marię oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie 
w rodzinie Andrzeja, a zwłaszcza dla Agnieszki i Michała z okazji 10. 
rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla wnucząt

29 lipca – poniedziałek — wspomnienie św. Marty
 17.00 – chrzest: Oskar Paweł Jaworski
 19.00 – za †† rodziców Annę i Wilhelma Knopp, † brata Gottfrieda, †† te-

ściów Bronisławę, Martę i Konrada Kaszura, †† trzech szwagrów 
i bratową oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

30 lipca – wtorek
 19.00 – za † Kazimierza Stępnia [ofiarowana od przyjaciół]

31 lipca – środa — wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
 7.00 – za zmarłych w miesiącu lipcu: † Joachima Helaka

1 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – za † brata Ryszarda Smolińskiego, † jego żonę Eugenię, †† z pokre-

wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2 sierpnia – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – za † Jana Schulwitz w 18. rocznicę śmierci, † jego ojca Rudolfa, 

†† rodziców Martę i Józefa Kuder, †† teściów, †† braci Gerharda 
i Henryka, † szwagra Adolfa oraz † siostrę Edytę

3 sierpnia – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj do wiernych naszego kraju jest kierowany apel na miesiąc sierpień, który 
w imieniu Episkopatu Polski wystosował Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Jego treść jest publikowana w całości m.in. w za-
łączniku do niniejszego Informatora.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że wyjazd grupy formacyjnej do Nowego Gie-
rałtowa odbędzie się 29 lipca o godz. 8.00.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu 
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP i rozważanie różańcowe dla praktykujących nabożeń-
stwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W piątek (2 sierpnia) przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. 
W tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać pod zwykłymi wa-
runkami odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Biskup Opolski zezwala 

 8.00 – za † Michała Łabę w 25. rocznicę śmierci oraz † matkę Janinę 
i †† dwie siostry Józefę i Janinę

 19.00 – za † wujka Piotra Popa w 1. rocznicę śmierci, † ojca Karola Milicza, 
† Krystiana Żyłę, † kuzyna Dawida oraz †† z pokrewieństwa Milicz, 
Pop i Żyła

4 sierpnia – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków 

z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Oli i Kamila z okazji 1. rocznicy 
ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela 

oraz †† z pokrewieństwa 
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