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 Obchodzimy dziś 23 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby 
archidiecezji. Przypominamy o zmianie porządku mszy z wakacyjnego na tradycyjny: w tygodniu powraca msza o 
godz. 8.15, a od dzisiejszej niedzieli msza o 18.00.   

 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 

 Sakrament bierzmowania dla absolwentów klas ósmych roku szkolnego 2019/2020, który z racji pandemii był 
przesunięty w czasie, odbędzie się w niedzielę 20 września o godz. 16.30. Dlatego bardzo prosimy wszystkich 
kandydatów do bierzmowania – zarówno spośród absolwentów szkoły podstawowej, jak i dorosłych o przyjście na 
spotkanie dzisiaj 6 września po mszy wieczornej. Bardzo proszę o przekazanie tej wiadomości wszystkim dziś 
nieobecnym. Następne spotkanie w ramach przygotowania bezpośredniego będzie w sobotę 12 września o godz. 
18.00, a próba ze świadkami w piątek 18 września po mszy wieczornej. Obecność obowiązkowa! 

 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w nim Klubu Seniora.  

 Przypominamy o poniedziałkowym spotkaniu Rady Parafialnej o godz. 19.00. 

 We wtorek 8 września odprawimy o godz. 18.00 Mszę św., na której podziękujemy ks. Michałowi za jego długo-
letnią posługę w naszej Parafii.  

 W dalszym ciągu zapraszamy osoby chętne do zaangażowania się w liturgię Mszy św. na kurs lektorów i kanto-
rów. W tym celu należy skontaktować się z księdzem proboszczem. Natomiast w piątek 11 września po mszy 
wieczornej zapraszamy na spotkanie wszystkich aktualnych lektorów i kantorów naszej parafii. 

 W sobotę po Mszy św. o godz. 8.15 zapraszamy do oratorium wszystkich zelatorów róż różańcowych na spo-
tkanie formacyjne. 

 Zapraszamy dziewczęta na powakacyjne spotkania wspólnoty „Dzieci Maryi” w Domku Maryi w sobotę o godz. 
10.00, godzinę wcześniej – o 9.00 zapraszamy ministrantów oraz chłopców chętnych do włączenia się w grupę 
ministrantów. 

 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 żywego różańca nr 31-35, a o godz. 
16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej. 

 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. 

 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury.  

 W sobotę 19 września pragniemy zorganizować piknik dziecięcy, na który zapraszamy szczególnie Dzieci Ma-
ryi, Ministrantów, dzieci po pierwszej Komunii św., dzieci z przedszkola sióstr, ale także i pozostałe dzieci, 
zwłaszcza te, które pragną włączyć się we wspólnotę ministrantów czy Dzieci Maryi. Szczegóły podamy w przy-
szłym tygodniu.  

 Szkoła biblijna i szkoła ikonograficzna rozpoczną swoje działalności od miesiąca października. 

 W najbliższym czasie rozpoczniemy cykl przygotowawczy do sakramentu bierzmowania dla obecnych uczniów 
klas ósmych. Przygotowanie bliższe do sakramentu będzie obejmowało comiesięczne spotkania w grupach, 
udział we Mszy św. i kurs Alpha dla młodych. Więcej szczegółów na spotkaniu z rodzicami, którego termin poda-
my w najbliższym czasie.  

 Przypominamy, że 30 września (środa) o godz. 13 w Rydułtowach odbędzie się zbiórka elektrośmieci w ramach 
akcji „Oczyść Dom i Świat z elektrośmieci – Zostań Patronem Polskich Misjonarzy”. Elektrośmieci można przywo-
zić w terminie 29 wrzesień (wtorek) w godzinach od 8.00 do 20.00 i 30 września (środa) od 8.00 do 12.00 i skła-
dować je na wyznaczonym miejscu przy probostwie.  Wykaz sprzętu podlegającego zbiórce znajdziemy w gablot-
ce i na stronie parafialnej. 

 W niedzielę 20 września naszą Parafię tradycyjnie odwiedzą paulini z III zakonu i będą rozprowadzać „Ewange-
lię na każdy dzień 2021” oraz „Ewangelię dla dzieci”.  

 Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 

 Od poniedziałku 7 września w godzinach urzędowania kancelarii będziemy przyjmować intencje mszalne na rok 
2021. Prosimy, aby w niedzielę i święta zamawiać msze jubileuszowe, urodzinowe i dziękczynno-błagalne, nato-
miast intencje za zmarłych na mszach tygodniowych.  
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X X I I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 18, 15-20) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go 

w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jesz-

cze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 

Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie 

jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, bę-

dzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, za-

prawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko 

otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię mo-

je, tam jestem pośród nich". 
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DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                                              06. 09. 2020 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Anny w intencji Pielgrzymów na Górę 

św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
ich Rodzinach.   

 9.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty i Jerzego z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramental-
nego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Za Parafian.  

10.30 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli Pogoda z okazji 85 rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
2. W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św. Wojciech Złotowski, Jakub Namy-
sło, Adam Świtała, Lena Banot, Kamil Bartczak, Dominika Kalisz, Julia Koza, Paweł Kuźnik, Wik-
toria Strzelec.  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy i Przemysława Stankiewicz z okazji 15 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. błog. rocznych dzieci: Robert Prochownik, Zoja Lemiesz.  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. koncelebrowana: 

1. Z obrzędem chrztu św. Mateusz Koścień, Bartosz Rosga, (ochrzczone: Adam Nikel, Oliwia 
Kłobuch, Mikołaj Karczyński, Martyna Maj). 

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


2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uśmiechniętej w intencji Iwony i Pawła 
Buchowiec z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kariny i Marka Brzezina z okazji 30 rocznicy zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
 

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                07. 09. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Augustyna Pytlik, żonę Marię, córkę Różę, syna Grzegorza i trzech zięciów.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Elżbietę i Ignacego Błaszczok. 

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Janinę Filipczak w 6 rocznicę śmierci, Mariana Filipczak w 3 rocznicę śmierci, Marię Tyt-
ko, męża Walentego. 
2. Za + Waltera Czerny i jego rodziców.    
 

WTOREK – Święto Narodzenia NMP                                                                              08. 09. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Krzysztofa Cholewińskiego – dar od przyjaciół. 
8.00 Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + matkę Elżbietę Kłosek w 47 rocznicę śmierci.  

18.00 
 

Msza św. koncelebrowana: 
1. Dziękczynna, za długoletnią posługę ks. Michała w naszej Parafii 
2. Za + Cecylię Paprotny w 1 rocznicę śmierci. 
3. Za ++ Ryszarda i Felicytę Jendrośka oraz syna Wiesława.  
 

ŚRODA                                                                                                                           09. 09. 2020 r.                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Wandę Wojak w kolejną rocznicę śmierci, męża Alojzego, brata Zenona. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Piotra Stryczek w 6 rocznicę śmierci, córkę Sylwię Pałka. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Karola Brzeziok, jego rodziców i rodzeństwo. 
2. Za + Bolesława Fonfara w 7 rocznicę śmierci rodziców, Waleskę i Pawła, teściów Paulinę  
i Wilhelma, syna Maksymiliana Brzezina. 
 

CZWARTEK                                                                                                               10. 09. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Trzykroć Przedziwnej w intencji 

Hildegardy Jędrzejczyk  z okazji 90 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Salomeę i Józefa Magiera, męża Kazimierza Lelek. 

16.30 Msza św. szkolna: Za + Antoniego Nowak w kolejną rocznicę śmierci. 
  18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Jana Demel, syna Leona, córkę Janinę ++ rodziców.  

2. Za + Jerzego Siedlaczek w 1 rocznicę śmierci. 
 
 

 PIĄTEK                                                                                                                     11. 09. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Mariana Bednarz – od chrześniaka Rafała z żoną ze Stępiny.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Jana Swoboda i jego zmarłych rodziców.  

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Helenę i Emila Fiołka w kolejną rocznicę śmierci. 
2. W intencji Rodzin Domowego Kościoła.  
 

SOBOTA – Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji            12. 09. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agatki i Jasia z prośbą o dary Ducha Świętego  

i opiekę Aniołów Stróżów oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 31 - 35 oraz Na-

bożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. 
8.15 Msza św. Za ++ dziadków Antonię i Wilhelma Durczok, Hildegardę i Józefa Polok, syna Jerze-

go, Teresę i Stanisława Szweda, córkę Bożenę. 
14.00 Msza św. W intencji Ignacego Wicherek z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego, jego 

rodziców i chrzestnych. Chrzest – Ignacy Wicherek. 
17.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Elfrydę i Jerzego Szymik. 
2. Za + męża Franciszka Buszka oraz ++ rodziców z obu stron. 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                        13. 09. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w in-

tencji pewnej rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie.  

 9.00 Msza św. Za + Hildegardę Broża we wspomnienie 100 rocznicy urodzin. 
10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii świętej – Marek Gajewski, 

Bartosz Szczęsny.  
12.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty i Piotra Bezuch z okazji 30 rocznicy zawarcia sakra-
mentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Wiesławy Ciurko z okazji 50 rocznicy urodzin z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
 16.30 Msza św. W intencji rocznych dzieci: Mateusz Kubik, Michał Winiarski (Piotr Gacka, Robert 

Prochownik, Zoja Lemiesz) 
18.00 

  
Msza św.  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Joanny i Mirosława Gołąb z okazji 30 rocznicy zawarcia sa-
kramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 



2. W intencji Czcicieli Matki Bożej fatimskiej. 
Nabożeństwo fatimskie; modlitwa różańcowa, procesja, apel Jasnogórski. 

 


