
 Przeżywamy 19 niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego. Miesiąc sierpień to czas 
szczególnego pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych, do czego też gorąco zachęcamy. 
Szczególnie zachęcamy do indywidualnego, albo rodzinnego udziału w pielgrzymce do MB. 
Piekarskiej. 
 Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać 

za wszystkie ofiary. 
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00.  
 W poniedziałek o godz. 8.00 zapraszamy na spotkanie Legionu Maryi. W tym dniu przy-

pada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i patronki Europy. 
 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. 
 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 
mężczyźni żywego różańca. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi.  
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych pu-

blikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą.  
 W niedzielę 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP zwana świętem 

Matki Bożej Zielnej. Z tej racji zgodnie z tradycją na mszach dokonamy poświęcenia kwiatów i 
ziół przyniesionych do kościoła. 
 W przyszłą niedzielę - 15 sierpnia na Mszy św. o godz. 7.00 podziękujemy za wieloletnią 

posługę w naszej wspólnocie parafialnej siostrze Cyprianie – przełożonej wspólnoty sióstr i 
dyrektorce przedszkola, oraz siostrom: Salutarii i Julianie. Wolą Matki Prowincjalnej siostry 
zmieniają klasztory swojej posługi w zakonie. 
 Także w przyszłą niedziele 15 sierpnia w Oratorium odbędzie się w godzinach od 7.30 do 

13.30 akcja szczepienia przeciwko Covid-19. Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy chcą być 
zaszczepieni. 
 Przypominamy, że w niedzielę 22 sierpnia odbędzie się pielgrzymka kobiet i dziewcząt 

do Piekar Śląskich. Wyjazd autokarem z parkingu przy probostwie dla osób, które zapisały się 
na autokar nastąpi 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. 
 W najbliższym czasie organizowane będą dwie kolejne wycieczki ministrantów: 19 

sierpnia na spływ kajakowy, a 26 sierpnia do parku linowego w Ustroniu. Zachęcamy do 
udziału także rodziców ministrantów oraz chętną młodzież. Zapisy do 15 sierpnia u ks. pro-
boszcza. Ilość miejsc ograniczona. 
 W klatkach schodowych prowadzących na chór prowadzone są prace remontowe dlate-

go prosimy nie wchodzić na chór. 
 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 gablot-
ce. Natomiast w RCK Feniks w dniu 10 sierpnia odbędzie się przyjmowanie interesantów w 
związku z otwarciem naboru na Grupowy Program Dofinansowania na fotowoltaikę. 
 Wszystkim przed którymi jeszcze urlop życzymy dobrej pogody, miłego wypoczynku i 

bezpiecznego powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie zabrakło Eucharystii. Za-
chęcamy aby na szlakach swoich podróży nawiedzać miejsca sakralne, pamiętajmy wtedy o 
stosownym stroju. 
 W tym tygodniu odeszli do Pana: Stanisław Koczy i Józef Kafinek. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 

8 sierpnia2021–  XIX Niedziela zwykła – J6,41-51 

9 sierpnia2021– Poniedziałek  -  Mt25,1-13 

10 sierpnia2021– Wtorek   - J12,24-26 

11 sierpnia2021– Środa – Mt18,15-20 

12 sierpnia2021– Czwartek    - Mt18,21-19,1 

13 sierpnia2021– Piątek   - Mt19,3-12 

14 sierpnia2021– Sobota -  Mt9,13-15 
 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                     08.08.2021r.  

7.00 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  Za + Ewalda Rezner ++ rodziców z obu stron  
 9.00 Msza św. Koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy z okazji 15 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
2. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana w intencji księ-
dza 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 błogosławień-
stwo 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 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Dary Ducha 
Świętego, 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 45 

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

PONIEDZIAŁEK – Św. św. Teresy Benedykty od Krzyża ( Edyty Stein ) dz. i męcz.  Patronki Europy                
09.08.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  koncelebrowana: 

1. Za + męża Andrzeja Jabłońskiego 
2. Za + Wojciecha Ochnik w 3 rocznicę śmierci. 
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za+ Rufina Bluszcz w 12 rocznicę śmierci, żonę Eugenię 
2. Za+ Antoniego Zanibol – dar od sąsiadów 
 

WTOREK - Święto św. Wawrzyńca, diak. i męcz.                                                       
10.08.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Andrzeja Loranc w 10 rocznicę śmierci ++ rodziców i 

rodzeństwo 
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Bernarda Pacharzyna w 10 rocznicę śmierci. 
2. Za+ Jerzego Mucha w 5 rocznicę śmierci - dar od żony i synów z 
rodzinami 
 

ŚRODA - Wspomnienie św. Klary, dz.                                                   11.08.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Teodora Koźlik we wspomnienie 80 rocznicy urodzin. 

Po Mszy św. Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Boże-
go. 

18.00 
 

 

Msza św. koncelebrowana:  
1.  Za ++ rodziców Annę i Huberta Skiba w kolejną rocznicę śmierci   
2. Za + Zbigniewa Newy 
 

CZWARTEK                                                                                     12.08.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za ++ rodziców Marię i Andrzeja Stebel, za + żonę Barbarę 

Stebel, teściów Kunegundę i Eryka Stylok 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1.  Za + męża Jana Tytko, rodziców Marię i Walentego Tytko, Elżbietę 
Kawka, męża Augusta, dusze w czyśćcu cierpiące. 
2.   Za + Jerzego Kranc we wspomnienie urodzin oraz za ++ z rodziny   
  

PIĄTEK                                                                                   13.08.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Michalinę Bulenda w kolejną rocznicę śmierci 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Hajduczka z okazji 75 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.    
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Aleksandra Frelich z okazji 50 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od żony z dziećmi.   

19.00 Msza św.: W intencji czcicieli MB. Fatimskiej.  
Po mszy Modlitwa różańcowa i Nabożeństwo Fatimskie  
 

SOBOTA - Wspomnienie św. Maksymiliana  Marii Kolbego, prezb. i męcz.           14.08.2021r.   

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św.  Za + matkę Annę Koźmicki w rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa którą prowadzą Mężczyźni Żywego różańca oraz Nabo-
żeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pracowników i Zarządu 
Ciepłowni Rydułtowy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
Boże błogosławieństwo Boże w rodzinach. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 
pokuty 

17.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + ks. kanonika Jana Gackę 
2. Za+ Marię Elias w 1 rocznicę śmierci, męża Łucjana w kolejną 

rocznicę śmierci. 
 

NIEDZIELA – UROCZYSTŚĆ  WNIEBOWZIĘCIA NMP                  15.08.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Wniebowziętej w 

intencji Siostry Przełożonej Cypriany, Siostry Salutari i Siostry Julianny z po-
dziękowaniem za lata pracy w naszej Parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo 
na nowych placówkach. 
2. Za + Helenę Fojcik w kolejną rocznicę śmierci.  

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji działkowiczów rodzinnego ogrodu 

działkowego „Zgoda” z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże w rodzinach. Te Deum. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji działkowiczów rodzinnego ogrodu 
działkowego „Miłość” z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże w rodzinach. Te Deum.       

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jadwigi Moj z okazji 80 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

14.00 Msza św ślubna: Dagmara Szurek – Dominik Bizoń.  
16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marzeny i Adama z okazji 25 roczni-

cy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz z okazji 12 rocznicy 
urodzin syna Pawła z podziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o opiekę 
Aniołów Stróżów, światło Ducha Świętego, zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum. 

 
 


