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 Dziś obchodzimy 27 niedzielę zwykłą w ciągu roku.  Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na Stolicę Apostolską jako świętopietrze.  
 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w nim Klubu 
Seniora.  
 W poniedziałek o godz. 8.15 odprawimy Mszę św. z okazji 26 rocznicy istnienia Legionu Maryi w 
naszej Parafii. 
 Kantorów i lektorów, zwłaszcza tych przygotowujących się do posługi, zapraszamy w ponie-
działek po Mszy św. wieczornej do Sali nad Oratorium na spotkanie z organistką.  
 Po przerwie wakacyjnej zostają wznowione spotkania w ramach Rydułtowskiej Szkoły Biblijnej i  
Śląskiej Szkoły Ikonograficznej. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej będzie krąg biblijny, a w śro-
dę o godz. 19.00 ma swoje spotkanie grupa pisząca ikony z ks. Jackiem. Spotkania odbywają się w 
oratorium. 
 Również w poniedziałek ostatnie spotkanie kursu ALPHA. Początek, tradycyjnie o godz. 19.00 
w restauracji Paradiso na rynku.  
 W środę o godz. 16.30 odprawimy Mszę św. w intencji dzieci, rodziców, dyrekcji i pracowników 
Katolickiego Przedszkola Niepublicznego. 
 Rozpoczął się miesiąc Różańca św., w którym w sposób szczególny zachęcamy do odmawiania 
tej modlitwy. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie całe rodziny, szczególnie dzieci przygotowują-
ce się do przyjęcia Pierwszej Komunii Św., oraz młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania. Nabożeństwa różańcowe odprawiane są od poniedziałku do piątku o 17.15, w so-
boty o 16.15, a w niedziele o 15.45. Grupy parafialne, które pragną prowadzić modlitwę różańcową 
proszone są o wpisywanie się na listę w zakrystii.  
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W 
sobotę po mszy porannej nabożeństwo różańcowe, które w tym tygodniu poprowadzą róże ró-
żańcowe nr 1-5, a o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi 
świętej. 
 W przyszłą niedzielę 11 października będziemy przeżywali XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus 
tuus”. Przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. W 
kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 
W zakrystii są do nabycia kalendarze ścienne na rok 2021. 
 Dziękujemy za tak liczny odzew w ogłoszonej zbiórce elektrośmieci, dzięki której wsparcie 
otrzymają polscy misjonarze pracujący w krajach misyjnych. 
 Prosimy o zaplanowanie czynności związanych z porządkami na cmentarzu, śmieci posegrego-
wane należy wrzucać do kontenerów, uprzejmie prosimy o niewrzucanie do nich innych odpadków 
pochodzących z gospodarstw domowych.  
 Przypominamy, że w tym roku sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolędy 
w tradycyjnej formie. Będziemy jedynie na zaproszenie gospodarzy błogosławić nowe domy i miesz-
kania. W zamian w okresie Bożego Narodzenia zapraszać będziemy mieszkańców poszczególnych 
ulic na Msze święte w ich intencji i na wspólne kolędowanie w naszym kościele.  
 Wszystkim pragnącym zawrzeć sakrament małżeństwa przypominamy o terminach i zapisach do 
Poradni Życia Rodzinnego oraz na nauki przedmałżeńskie. Wszystkie informacje znajdują się na por-
talu www.narzeczenikatowicka.pl 
 W ubiegłym tygodniu odeszły do Pana: Bronisława Jureczek, Gertruda Stasiowska i Elżbieta Kur-
dziel. Wieczny odpoczynek… 
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X X V I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 21, 33-43) 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Posłuchajcie innej przypowieści. Był 

pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudo-

wał wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, po-

słał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i 

jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż 

za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak 

sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: "To 

jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". Chwyciwszy go, wyrzuci-

li z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?" 

Rzekli Mu: "Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, 

którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze". Jezus im rzekł: "Czy nigdy nie czytaliście 

w Piśmie: "Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to 

sprawił, i jest cudem w naszych oczach". Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie 

wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce". 
 
 

P O R ZĄD E K   N A B OŻEŃ S T W   0 4 - 1 1 . 1 0 . 2 0 2 0 r .  
 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA                       04. 10. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Henryka Woźnica w 30 rocznicę śmierci, żonę Jadwigę o radość 

życia wiecznego. 
 9.00 Msza św. Za + Karinę Kowol – dar od rodziny i przyjaciół.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Julii Szweda  z okazji 18 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Bożeny i Leszka Staniek z okazji 30 rocznicy 

zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Bronisława Cieśla z okazji 50 rocznicy 

zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
  Po Mszy św. chrzest – Oliwia Lapisz 

15.45 Nabożeństwo różańcowe.  
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Klara Szewczyk (ochrzczone: Ignacy Wiche-

rek, Aleksandra Worek, Filip Szczyrba, Oliwia Lapisz, Weronika Gibek). bł. rocz-

http://www.narzeczenikatowicka.pl/
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl/


nego dziecka Kinga Świtula  

18.00 Msza św.  Za + Eugeniusza Stępkowskiego i Marzannę Konieczny w 1 rocznicę 
ich śmierci oraz za + Janinę Stępkowską.   
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.             05. 10. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za ++ Czesława i Henrykę Wójcik – dar od brata Andrzeja. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji członków Legionu Maryi w 26 roczni-

cę istnienia. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe.  

18.00  Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ rodziców Dorotę i Józefa Brzonkalik.  
2. Za + Jerzego Kłobuch w 25 rocznicę śmierci.   

 

WTOREK                                                                                                     06. 10. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Adriana Stebel – dar od cioci Sylwii. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Ignacego Strzelec we wspomnienie urodzin i w 10 rocznicę 

śmierci. 
17.15  Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Carmen i Ewalda Majwald, Elżbietę i Artura Holona. 
2. Za + Tadeusza Miczek w 1 rocznicę śmierci. 

 

ŚRODA – Wspomnienie NMP Różańcowej                                                07. 10. 2020 r.                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Anielę Groborz w 1 rocznicę śmierci.  
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana:   

1.  Za + Jadwigę Zając we wspomnienie urodzin. 
2. Za ++ rodziców Alojzego i Waleskę Blacha, brata Herberta, męża Szczepana, 

syna Janusza Pogoda, dusze w czyśćcu cierpiące.   
13.00 Msza św. ślubna: Karina Berger – Piotr Czak  
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji dzieci, Rodziców, dyrekcji i pracowni-

ków Katolickiego Przedszkola Niepublicznego z okazji rozpoczęcia nowego roku 
przedszkolnego z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów, światło Ducha Świętego i 
błogosławieństwo Boże w rodzinach, nauce i pracy. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Joachima i Zelmę Miczek.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Rodziny Ryszka z podziękowaniem za ode-

brane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz za + Jana Fojcik, 
żonę Irenę, syna Janusza.  
 

CZWARTEK                                                                                     08. 10. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Reginę Goraus w 1 rocznicę śmierci.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Stefanię Kolarczyk, męża Jana, syna Stanisława, Henryka Sku-

pień, zięcia Grzegorza.     

16.30 Msza św. szkolna: koncelebrowana: 
1. Za ++ Jadwigę i Jana Klimek. 
2. Za ++ rodziców Henryka i Elżbietę Maryniok, siostrę Danutę Woźny. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe.  
  18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anity z okazji 15 rocznicy urodzin z 

prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. 
 

PIĄTEK                                                                                 09. 10. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Annę Kozub w 1 rocznicę śmierci.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ Michała i Jana Sudoł. 

13.00 Msza św. ślubna: Martyna Kolorz – Dawid Białas. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Małgorzatę i Ryszarda Mrozik, Martę i Bolesława Danel. 
2. Za + Anielę Łobodzińską – dar od rodziny Kowalskich zamiast kwiatów.   

 

SOBOTA                                                                         10. 10. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Elżbietę, Mariana i Marcina Kaczmarczyk.    

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 1 - 
5  

oraz Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
8.15 Msza św. Za + Urszulę o radość życia wiecznego.  

16.15 Nabożeństwo różańcowe.  
17.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Józefę Zygmunt we wspomnienie urodzin i w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Piotra Szombara w 1 rocznicę śmierci. 
Po Mszy św. chrzest: Zuzanna Wypchoł. 

18.00 Ślub i Chrzest  

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA                   11. 10. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Władysława Tuła – dar od szwagierki Marysi z rodziną.   

 9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marioli i Marka z okazji 35 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.    

10.30 Msza św. Za ++ Eugeniusza Rużyckiego i Teresy Florczak – dar od działkowi-
czów „Miłość”.                

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Aniołów Stróżów w intencji 
wnuków z rodziny Lippa. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Filip Kłobuch. 

15.45 Nabożeństwo różańcowe. 
 16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Amelia Romaniuk (Milena Ratajczak, Fi-

lip Kłobuch).  
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii z okazji 70 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny  – dar od córki z rodziną. Te Deum.   

 


