
 W 18 niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego rozpoczynamy miesiąc sierpień, 
w którym zachęcamy do trzeźwości i abstynencji.  Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na 
potrzeby Wydziału Teologicznego UŚ. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 

 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. Księga Trzeźwości wystawiona 
będzie przy obrazie Miłosierdzia Bożego. 
 W poniedziałek 2 sierpnia, swoje urodziny obchodzi ks. Jacek Spyra. Msza św. w intencji 

solenizanta zostanie odprawiona o godz. 18.00. Naszą wspólną modlitwą podziękujmy księ-
dzu Jackowi za jego zaangażowanie w naszej wspólnocie. W poniedziałek 2 sierpnia przypada 
odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, 
odmówią „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki 
odpustu. W poniedziałek o godz. 8.00 zapraszamy na spotkanie Legionu Maryi. Przypomina-
my, że Legion zaprasza na pielgrzymkę na Jasną Górę w terminie 11 września z okazji 100. 
rocznicy założenia legionu. 
 W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek na 

mszy o godz. 7.00 w sposób szczególny pamiętamy w modlitwie o wszystkich powołanych i 
modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po 
mszy porannej nabożeństwo o nowe powołania. W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ 
o godz. 7.00, po niej nabożeństwo. Istotą przeżywania I piątku i I soboty miesiąca jest spo-
wiedź oraz udział w mszy św. i przyjęcie komunii wynagradzającej. Okazja do spowiedzi w 
piątek od godz. 17.00, natomiast w sobotę na adoracji od godz. 16.00. W piątek i sobotę od 
godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych i starszych parafian. Zapisy w zakry-
stii i w kancelarii parafialnej do środy włącznie. W piątek przypada Święto Przemienienia 
Pańskiego. 
 Przypominamy, że w miesiącu sierpniu sobotnie mityngi Anonimowych Alkoholików bę-

dą miały charakter informacyjny, natomiast środowe będą dotyczyły 12 kroków programu 
zdrowienia AA. Spotkania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W czwartek kolejne 
spotkanie formacyjne i wycieczka dla ministrantów. Wszelkie informacje zamieszczone będą 
na grupie ministranckiej.  
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę do Miłosier-

dzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą 
kobiety grupy Miriam. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi.  Zachęcamy do 
lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych publikacji i książek wy-
stawionych na stoliku z prasą.  
 W niedzielę 15 sierpnia na Mszy św. o godz. 7.00 podziękujemy za wieloletnią posługę w 

naszej wspólnocie parafialnej siostrze Cyprianie – przełożonej sióstr i dyrektorce przedszkola, 
oraz siostrom: Salutarii i Julianie. Wolą Matki Prowincjalnej siostry zmieniają klasztory swojej 
posługi w zakonie. 
 Przypominamy, że w niedzielę 22 sierpnia odbędzie się pielgrzymka kobiet i dziewcząt 

do Piekar Śląskich. Wyjazd autokarem z parkingu przy probostwie o godz. 7.00, powrót na 
godz. 15.00. Tradycyjna pielgrzymka na Górę św. Anny odbędzie się w dniach: od 12 do 15 
sierpnia 2021 roku (od czwartku do niedzieli). Zapisy na pielgrzymkę oraz szczegółowych 
informacji udziela: Sabina Gajda. 
 Jak w ubiegłym roku, Stowarzyszenie „Pro Missio” wraz z Green Office Ecologic organi-

zuje zbiórkę elektroodpadów aby wspierać misyjne projekty Kościoła. W naszej Parafii zbiór-
ka odbędzie się 2 września. Więcej informacji w gablotce. 
 24 sierpnia w NZOZ koło basenu odbędzie się bezpłatne badanie wzroku. Informacje na 

ten temat w gablotce. Burmistrz Rydułtów informuje, że w dni targowe w godz. od 8.00 do 
11.00 na miejskim targowisku otwarty będzie punkt szczepień przeciwko Covid-19. Więcej 
informacji w gablotce. Natomiast w RCK Feniks w dniu 10 sierpnia odbędzie się przyjmowanie 
interesantów w związku z otwarciem naboru na Grupowy Program Dofinansowania na foto-
woltaikę. 
 W tym tygodniu odeszli do Pana: Cecylia Wojtaszek, Stanisław Halamus i Andrzej Pu-

stek. Wieczny odpoczynek… 
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w Rydułtowach.  
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Słowo życia: 

1 sierpnia2021–  XVIII Niedziela zwykła – J6,24-35 

2 sierpnia2021– Poniedziałek  -  Mt14,13-21 

3 sierpnia2021– Wtorek   -  Mt14,22-36 

4 sierpnia2021– Środa – Mt15,21-28 

5 sierpnia2021– Czwartek    - Mt16,13-23 

6 sierpnia2021– Piątek   - Mk9,2-10 

7 sierpnia2021– Sobota -  Mt17,14-20 

 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                               01. 08. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jerzego Tarabura, brata Romualda, rodziców Urszulę i 

Dominika. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy z okazji 80 rocznicy 

urodzin oraz córki Aleksandry z okazji 55 rocznicy urodzin z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.  Te Deum. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bartosza Gołąb z okazji 1 rocz-
nicy urodzin, jego rodziców i chrzestnych z prośbą o opiekę Anioła Stróża i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Po Mszy św. błogosławieństwo 
rocznego dziecka – Bartosz Gołąb. 

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Adama Szlosarek z okazji 50 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
Po Mszy św. 2 chrzty – Amelia Grzęda, Zofia Borek 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Nina Wróbel, Szymon Przesmycki 

(ochrzczone: Ignacy Wojaczek, Marlena Pak, Paweł Brzezina, Zuzanna 



Tytko, Emilia Sperka, Hanna Lewandowska). 
   
 

 PONIEDZIAŁEK                                                                                02. 08. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  Za + Kunegundę Makoś, męża Stanisława oraz za ++ trzech 

synów. 
Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.   

18.00 Msza św.  Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana w intencji 
księdza Jacka Spyra z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane 
łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej. 
 

 

WTOREK                                                                                           03 08. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  Za + Antoninę Mielimąka. 

Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Halinę Kostka-Lewandowska we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Aleksandrę Ryszka – dar od koleżanek i kolegów z klasy VIII A 
 

 

ŚRODA – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezb.            04. 08. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Otylię Leder w 2 rocznicę śmierci, męża Zygfryda.  
2. Za + Irenę Wawrzyńczyk w 6 rocznicę śmierci. 
Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego.    

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Michaliny i Mariusza z okazji 30 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.  
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                               05. 08. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji 

kapłanów pracujących i pochodzących z parafii o uświęcenie duchowień-
stwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  
Po Mszy św. nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 
misyjne.  

18.00 Msza św. koncelebrowana:   
1. Za ++ Henryka i Małgorzatę Kaszta oraz za ++ rodziców z obu stron. 
2. Za + Małgorzatę Wodecką 
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO   06. 08. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. koncelebrowana:   

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

2. Za + Annę Zdrzałek. 
Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alfreda Suponik z okazji 80 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 
 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                     07. 08. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. W intencji Sióstr Służebniczek i Rodziny Edmunda Bojanowskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski oraz o rychłą kanonizację bł. Edmunda 
Bojanowskiego. 
2. W intencji Róż różańcowych i rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej 
Szensztackiej. 
Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa ró-
żańcowa którą poprowadzą kobiety z grupy Miriam oraz nabożeństwo 
do NSNMP 

11.30 Msza św. ślubna: Magdalena Drobny Sebastian Jargoń. 
13.00 Msza św. ślubna: Agnieszka Tokarska – Mateusz Bugla. 
15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ignacego Wicherek z okazji 1 

rocznicy urodzin oraz jego rodziców i chrzestnych z prośbą o opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Błog. rocznego dziecka – 
Ignacy Wicherek 

17.00 Msza św. Za + Urszulę o radość życia wiecznego. 
 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                       08 .08. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  Za + Ewalda Rezner oraz za ++ rodziców z obu stron. 

9.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy z okazji 15 rocznicy urodzin z 
prośbą o Światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 
2. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana w intencji księdza 
Jacka Spyra z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z 
prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej dar od 
lektorów. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Wiolety i Mateusza Strzelec z 
okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny Szewczyk z okazji 90 
rocznicy urodzin oraz zięcia Kazimierza Plebanek z okazji 70 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Dary Ducha Święte-
go, opiekę Aniołów Stróżów, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. 2 chrzty – Malwina Buda, Łucja Buda. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 

16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agnieszki i Witolda z okazji 40 



rocznicy ich urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

 
 


