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 Obchodzimy dziś 19 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby naszej parafii – przygotowujemy się w dalszym ciągu do rozpoczęcia pierw-
szego etapu budowy nowego muru wokół kaplicy przedpogrzebowej. 

 Od soboty 8 sierpnia na nowo obowiązują pewne obostrzenia związane z pandemią koronawi-
rusa. W naszym przypadku nakładają obowiązek stosowania maseczek lub przyłbic nie tylko w 
pomieszczeniach zamkniętych, ale również na otwartej przestrzeni. Ponadto ograniczona 
znowu zostaje ilość wiernych przebywających jednocześnie w kościele do 1 osoby na 4m
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naszym przypadku jest to ilość ok. 210 osób wewnątrz świątyni. Na zewnątrz może jednocze-
śnie przebywać do 150 osób. Na szczęście nie wpływa to znacząco na frekwencję w miesią-
cach wakacyjnych. Ograniczenie ilości osób na ślubach czy pogrzebach do 50 osób dotyczy je-
dynie spotkania po ceremoniach kościelnych – przy stole. Pozostaje nam mieć nadzieję, że 
ograniczenia te wkrótce zostaną zniesione, ale to zależy tylko od tego, jak będziemy prze-
strzegać przepisów sanitarnych i jak będzie się dalej rozwijała krzywa zakażeń. Pamiętajmy w 
naszych codziennych modlitwach o ofiarach epidemii, o chorych, przebywających na kwaran-
tannach i o służbach medycznych. Ufnie złóżmy nasze nadzieje w Bożej Opatrzności.  

 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00.  
 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w nim Klubu 

Seniora.  
 W czwartek przypada 13 dzień miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz.19.00, 

po niej modlitwa różańcowa. Intencje modlitewne można składać w zakrystii, zapraszamy Pa-
nów niosących figurę, Dzieci Maryi, członków Róż Różańcowych, Legionu Maryi. Prosimy o 
przyniesienie świec. 

 W piątek - liturgiczne wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, o godz. 16.00 odprawi-
my Mszę św. w intencji pracowników i zarządu oraz byłych pracowników Ciepłowni Rydułto-
wy z racji ich patronalnego święta. 

 W sobotę przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. zostaną 
odprawione według porządku niedzielnego.  

 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego po mszy poran-
nej. W sobotę z racji przypadającej uroczystości i niedzielnego porządku mszy nie będzie 
wspólnego różańca po mszy porannej, nie będzie także wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu i okazji do spowiedzi o godz. 16.00. 

 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. 
 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury.  
 Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrej pogody, miłego wypoczynku i bezpiecznego 

powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie zabrakło Eucharystii, nawiedzając miej-
sca sakralne pamiętajmy o stosownym stroju.  

 Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 
 W środę 12 sierpnia na parkingu przy probostwie będzie zaparkowany ambulans diagno-

styczny w którym można będzie wykonać badania tętnic kończyn dolnych, osteoporozy czy 
zakwaszenia organizmu. Szczegóły na plakacie w gablotce i na ulotkach.  

  W minionym tygodniu odeszli do Pana: Mieczysław Chmiel i Paweł Wajner. Wieczny odpo-
czynek racz im dać Panie… 
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X V I I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 14,22-33) 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do 

łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, 

wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam 

przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana fa-

lami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do 

nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jezio-

rze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz prze-

mówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: 

Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: 

Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz 

na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj 

mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwąt-

piłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli 

w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. 
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DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                             09. 08. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Wojciecha Ochnik w 2 rocznicę śmierci. 
 9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Hanny i Konrada Gajewskich z 

okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.                 

10.30 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Wandy Hajzik z okazji 85 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Teodora Marszolik z okazji 80 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Renaty Urbasik  z okazji 75 

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


rocznicy urodzin oraz Karoliny i Daniela Urbasik z okazji 10 rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny.    

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Karol Szczotok, Miłosz Mielimąka  

(Wiktoria Sadowska, Ignacy Marcisz, Pola Marek, Antoni Szewczyk, Mile-
na Jonderko). 

PONIEDZIAŁEK – Święto św. Wawrzyńca, diak, i męcz.               10. 08. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy Kodura z podzięko-

waniem za długoletnią pracę w prowadzeniu Róży różańcowej nr 34. 
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego  

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Bartosza Urban. 
2. Za + Mariana Bednarz – od siostry Emilii z rodziną.    

WTOREK – Wspomnienie św. Klary, dz.                                        11. 08. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Jana i Annę Bednarskich, synów Józefa i Eugeniusza. 
2. Za + Reginę Wilczek w kolejną rocznicę śmierci.  
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego 

12.00 Msza św. ślubna: Martyna Lach – Adam Sitek. 
18.00 

 
Msza św. Za + Andrzeja Lorenc w kolejną rocznicę śmierci, rodziców i 
rodzeństwo.   

ŚRODA                                                                                               12. 08. 2020 r.  

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

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.     
Po Mszy św. Litania do św. Józefa i Koronka 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1.  Za ++ Elżbietę i Edwarda Pieczara. 
2.  Za + Mariana Marcisz w 10 rocznicę śmierci. 

CZWARTEK                                                                                     13. 08. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Annę Koźmicką w rocznicę śmierci.   

Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego  
  18.00 Msza św. Za ++ rodziców Skiba Annę  w 1 rocznicę śmierci, Huberta w 

10 rocznicę śmierci.    
19.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. W intencji czcicieli M.B. Fatimskiej – po mszy Nabożeństwo Różańco-
we, procesja. 
2. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana za wstawiennictwem 
Matki Boskiej fatimskiej w intencji ks. Jacka z okazji minionych urodzin 
podziękowaniem za pracę w parafii   – dar od Grupy Parafialnej Lekto-
rów. 

PIĄTEK – Wsp. sw. Maksymiliana M. Kolbego,prezb. i męcz.      14. 08. 2020 r. 

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

Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
16.00 Msza św. W intencji pracowników, zarządu i byłych pracowników Cie-

płowni Rydułtowy 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1.Za + Józefa Świtula, rodziców Annę i Wilhelma oraz Annę i Józefa Tu-
rzyna. 
2. Za + Hildegardę Bugla w kolejną rocznicę śmierci – dar od wnuków. 

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.    15. 08. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Eleonorę Szulc, męża Michała, syna Jana, ++ z rodzin 

Sudoł i Salamonowicz.   
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji działkowiczów rodzinnego 

ogrodu działkowego „Zgoda” z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o błogosławieństwo 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 błogosławieństwo Boże w rodzinach. Te Deum.       

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety Bizoń z okazji 60 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.    

16.00 Nieszpory Maryjne. 
16.30 Msza św. Za + Zdzisławę Tomaszek w 2 rocznicę śmierci, męża Stani-

sława, zięcia Włodzimierza. 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                               16. 08. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pewnej Rodziny z okazji kolej-

nej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzię-
kowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.  

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Antoniego Burda z okazji 70 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej Fa-
timskiej w intencji Grażyny Wyrtki z okazji 18 rocznicy urodzin oraz w in-
tencji Zofii i Antoniego z okazji 55 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
Światło Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów, zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.    

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Elżbiety i Jerzego Żaczek z 
okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.   

16.00 Nieszpory niedzielne. 
 16.30 Msza św. Za + Helenę Fojcik w 3 rocznicę śmierci.   



 


