
 Dzisiaj obchodzimy VI Niedzielę Wielkanocną. W naszej Parafii dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 
uroczyste Pierwsze Komunie Święte. Pamiętajmy w naszych modlitwach o dzieciach komunijnych i 
ich rodzinach. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 

 Dzisiaj na mszach o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 grupy dzieci przyjmą po raz pierwszy Komunię św.  
Ze względu na ograniczenia prosimy Parafian o uczestniczenie w mszach w innych godzinach, także 
tych dodatkowych o 15.00 i 19.15.  
 Zapraszamy na nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.00. 
 Przypominamy o istniejących ograniczeniach. Aktualny limit osób mogących przebywać na liturgii 

to 1 osoba na 15m
2
. W przypadku naszej Parafii oznaczać to będzie możliwość przebywania w kościele 

jednocześnie 60 osób oprócz służby liturgicznej. W zakrystii każdy może odebrać maseczki jednorazo-
we, zachęcamy do zaopatrzenia się. Pamiętajmy o wszystkich pozostałych ograniczeniach i dziękujemy 
Wam za cierpliwe stosowanie się do zaleceń.  
 W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje zwane Dniami Krzyżowymi.  

Z racji ograniczeń pandemicznych nie będziemy pielgrzymować do przydrożnych krzyży, ale nabożeń-
stwa o urodzaje w te dni będziemy sprawować przy Krzyżu Misyjnym po mszy o 8.15 rano.  
 W czwartek 13 maja zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Msza św. w intencji czcicieli MB Fa-

timskiej o godz. 19.00. Po niej nabożeństwo fatimskie. Jeśli pogoda na to pozwoli, mszę i nabożeństwo 
odprawimy przy Grocie Maryjnej. Prosimy jednak o zachowanie obowiązujących norm związanych z 
epidemią. W tym dniu nie będzie nabożeństwa majowego o godz. 17.30. 
 Dla dzieci z SP4 plan prób przed komunią jest następujący: 11 maja o 19.00 pierwsza grupa, 12 

maja o 19.00 druga grupa i 14 maja o 19.00 trzecia grupa. Obecność dzieci i rodziców obowiązkowa. 
Spowiedź dla dzieci komunijnych i ich rodziców w sobotę 15 maja od godz. 9.00. 
 Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zachęcamy do 

uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Będą one odprawiane codziennie: od poniedziałku do 
piątku o godz. 17.30, w soboty o godz. 16.30, a w niedzielę o godz. 16.00. Zapraszamy codziennie o 
6.30 na Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, 
którą w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr 6-10. W sobotę o godz. 16.00 okazja do spowie-
dzi.  
 Pamiętajmy, że jeszcze 16 maja będą dwie dodatkowe msze z racji uroczystych Pierwszych Ko-

munii św. 
 Sakrament Bierzmowania dla młodzieży aktualnych klas ósmych naszej Parafii, udzielony będzie 

przez biskupa Adama w sobotę 18 września. Więcej szczegółów podamy później.  
 Jednocześnie zapraszamy bierzmowańców na następne spotkanie on-line w ramach przygoto-

wań do sakramentu. Odbędzie się ono w dniach 11 i 12 maja, pod tytułem: "7 kroków do siebie - stra-
tegia duchowej mocy." Więcej informacji przekazane będzie za pomocą dziennika elektronicznego. 
Obecność obowiązkowa. 
 W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
 Informujemy, że w tym roku będzie możliwe zorganizowanie procesji Bożego Ciała, ale z zacho-

waniem ograniczeń epidemicznych. Z tej racji, chcemy, aby trasa była w miarę krótka, a ulice na tyle 
szerokie, by nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia. Dlatego tegoroczna trasa będzie wiodła uli-
cami: Ofiar Terroru do Jagiellońskiej, Jagiellońską, Władysława, Bema w stronę kościoła do skrzyżowa-
nia, Ofiar Terroru do kaplicy przedpogrzebowej i do kościoła.  
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego.  
 28 maja od godz. 9.00 w przychodni  „Koło basenu” odbędzie się badanie USG Doppler przepły-

wów szyjnych i kończyn dolnych. Więcej informacji na plakacie w gablotce. 
 Zespół Szkół Urszulańskich zaprasza na rekrutację do swoich szkół. Szczegóły na plakacie w ga-

blotce. Również szkoła sportowa w Rybniku informuje, że rozpoczyna się nabór do szkoły. Informacje 
na plakacie w gablotce.  
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Maria Stebel, Jarosław Jastrząb, Antoni Zanibol, Włady-

sław Tomiuk. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
9 maja 2021 –  VI Niedziela  po Zmartwychwstaniu – J15,9-17 

10 maja 2021 – Poniedziałek  -  J15,26-16,4a 

11 maja 2021 – Wtorek   -  J16,5-11 

12 maja 2021 – Środa – J16,12-15 

13 maja 2021 – Czwartek    - J16,16-20 

14 maja 2021 – Piątek  - J15,9-17 

15 maja 2021 – Sobota -  J16,23b-28 
 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                   09. 05. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Ryszarda Pluta ++ rodziców z obu stron. 
9.00 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 
10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 
12.00  Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 
15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamili z okazji 29 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny 

16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Zuzanna Nieckarz, Bartosz Ulfig. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jadwigi Nikiel z okazji 100 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny – dar od Żywego Różańca. Te Deum.  

19.15 Msza św. Za + Bogumiłę Bendyk w 1 rocznicę śmierci. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                    10. 05. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Jerzego Cieślik – od koleżanek i kolegów z Zakładu Przerób-
czego i Sortowni KWK Rydułtowy Anna.    

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Karolinę Szulik w 5 rocznicę śmierci. 
2.  Za + Grzegorza Szpindowskiego, jego rodziców, brata Zbigniewa, teścia 
Henryka, dusze w czyśćcu cierpiące. Po mszy: Nabożeństwo o urodzaje przy 
krzyżu misyjnym. 



17.30 Nabożeństwo majowe   

18.00 Msza św. Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Urbisz, Marię i Jerzego Machnik. 
 

WTOREK                                                                            11. 05. 2021. r  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Andrzeja z okazji urodzin z podzię-

kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Pelagię Wawrzyńczyk we wspomnienie urodzin.  

Po mszy: Nabożeństwo o urodzaje przy krzyżu misyjnym 
17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Ryszarda Urbańczyka w 1 rocznicę śmierci.         
2. Za + Witolda Mijal – od chrześniaka Alberta Górczany. 
 

 

ŚRODA                                                                       12. 05. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za ++ Matyldę, Józefa i Wilhelma Paszenda ++ rodziców. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Pawła Kaszta w 20 rocznicę śmierci, żonę Otylię, syna Grzego-

rza. Po mszy:  Nabożeństwo o urodzaje przy krzyżu misyjnym 
17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Cecylię Chroboczek we wspomnienie 100 rocznicy urodzin, 

Piotra Chroboczek, Wilhelma Ryszkę, Rufina i Eugenię Bluszcz ++ dziadków. 
2. Za ++ Marię i Benedykta Wystyrk.  
 

CZWARTEK                                                                            13. 05. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Teresę Gorgosz w 7 rocznicę śmierci.      
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty Żymełka z okazji 90 

rocznicy  urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz za + męża Waltera w 39 rocznicę 
śmierci. Te Deum.    

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Jana Fojcik, żonę Irenę, syna Janusza.  
2. Za + Marię Reiss w 1 rocznicę śmierci.    

19.00 Msza św. W intencji czcicieli M. B. Fatimskiej, po niej nabożeństwo fatim-
skie 
 

PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA            14 . 05. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:   

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Renaty Lex z okazji 79 rocznicy  urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Aliny i Józefa Pocztowskich z okazji 6 rocz-

nicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.    

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Ewalda Gros w 1 rocznicę śmierci ++ rodziców Marię i Francisz-

ka, brata Henryka.   
17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św.  Za ++ Annę i Karola Byczek. 

 

SOBOTA                                                                           15. 05. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7 .00 Msza św. Za + męża Władysława Rupar ++ rodziców z obu stron.  

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 6 
- 10 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieust. Pomocy. 

8.15   Msza św. Za + męża Eugeniusza Bednorz w 5 rocznicę śmierci, rodziców Ger-
harda i Salomeę Bednorz, teściów Jadwigę i Stanisława Stopa. 

16.30 Nabożeństwo majowe 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

Za+ Władysława Zygmunt w kolejną rocznicę śmierci, żonę Józefę ++ rodziców 
i zięcia Krzysztofa. 
2. Za + Andrzeja Jabłońskiego we wspomnienie urodzin – od Alfreda i Weroniki 

Gilner z rodziną. 
 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO    16. 05. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agnieszki z okazji 30 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny   

9.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Roberta Tkocz z okazji 22 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny  
2. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św.  
12.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Eleonory z okazji 80 rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny Te Deum. 
2. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św.  

15.00 Msza św. Za + męża Jarosława Jastrząb.  
16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30 Msza św. Za ++ teściów Marię i Emila Jordan, syna Piotra.  

Po Mszy św. błog. rocznego dziecka Oliwia Lapisz.  
18.00 Msza św. Za + Elfrydę Mrózek, Emilię i Jarosława Hanak + Augustynę i syna 

Stanisława Hałas.            
19.15 Msza św. Za + Jadwigę Durczok, męża Jerzego, syna Czesława, rodziców i 

teściów, siostry i braci, szwagrów i bratową.  

 


