
➢ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień Papieski. Z tej okazji Dzieci Maryi zaproszą nas pod koniec mszy do refleksji 
nad słowami św. Jana Pawła II. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary. 
➢ W dniu dzisiejszym Dzieci Maryi będą rozprowadzać tzw. papieskie kremówki z okazji Dnia Papieskiego, dla-

tego do każdej kremówki będzie dołączony cytat z pism św. Jana Pawła II. Natomiast przy wyjściu z kościoła odbędzie 
się zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia która opiekuje się zdolną młodzieżą. 
➢ Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w festyn parafialny. Wolontariusze fundacji „Moc Pomocy” 

podczas festynu zebrali kwotę 5173,90 zł i 100,01€. Fundacja przeznaczy tą kwotę na pokrycie kosztów rehabilitacji 
chorego naszego parafianina – ucznia SP4 Irka Niedzieli. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.  
➢ Trwa miesiąc różańca św., przypominamy zatem, że nabożeństwa różańcowe odprawiane są od poniedziałku 

do piątku o 1715, w soboty o 1615, a w niedziele o 1545. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie całe rodziny, szcze-
gólnie dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Św., oraz młodzież przygotowującą się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. Dla dzieci w zakrystii po każdym różańcu możliwość odebrania obrazków różańcowych.  
➢ Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo różańcowe o godz. 15.45. W poniedziałek zapraszamy po mszy o 815 na 

spotkanie Legionu Maryi, a po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium na krąg biblijny. We wtorek po mszy wie-
czornej zapraszamy do oratorium na spotkanie kobiet grupy Miriam.  
➢ W środę 13 października ostatni w tym roku dzień fatimski, który poprowadzą siostry służebniczki. Rozpocznie 

się on Mszą św. o godz. 19.00 w intencji czcicieli MB Fatimskiej, a także w intencji wszystkich pracujących przy parafii 
osób i ich rodzin o błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodzin, a dla zmarłych pracowników o życie wieczne. Po 
mszy nabożeństwo fatimskie i procesja z figurą do groty. Z tej racji w środę nie będzie różańca o godz. 17.15. Zapra-
szamy poczty sztandarowe, panów niosących krzyż i figurę, Dzieci Maryi, służbę liturgiczną. Już teraz dziękujemy 
Legionowi Maryi i Żywemu Różańcowi za przygotowanie groty maryjnej na nabożeństwo. Wszystkich zachęcamy do 
procesji ze świecami.  
➢ W czwartek przypada Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela. Z tej racji zapraszamy na mszę 

szkolną o 16.30 nie tylko dzieci i młodzież rozpoczynającą przygotowanie do sakramentu bierzmowania, ale także 
wszystkich nauczycieli i wychowawców pracujących w szkołach i przedszkolach czy zamieszkujących na terenie pa-
rafii. Po mszy dla nauczycieli okazja do spotkania w oratorium. Od 1600 spowiedź dla dzieci. Drodzy rodzice, zadbajcie 
o regularną spowiedź i komunię świętą swoich dzieci. W sposób szczególny przypominamy o tej mszy uczniom klas 
6 i 7 szkół podstawowych, gdyż jest ona dla nich elementem przygotowania do sakramentu bierzmowania. 
➢ W tym tygodniu przypadnie III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu. Po mszy porannej odprawimy 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Z racji spo-
tkania formacyjnego dla kandydatów do bierzmowania nie będzie wieczornej adoracji. 
➢ Także w piątek 15 października przeżywać będziemy Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu pragniemy oto-

czyć modlitwą rodziny dotknięte stratą dziecka. Zachęcamy do udziału w różańcu o godz. 17.15, mszy św. wieczornej 
sprawowanej w tej intencji. Po mszy odbędzie się modlitwa w miejscu upamiętnienia Dzieci Utraconych 
➢ W piątek 15 października odbędzie się drugie spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klas 

ósmych. Początek o godz. 19.00 w kościele. Gościem spotkania będzie Andrzej Sowa, który wyrwał się z uzależnienia 
i dziś pomaga innym uporać się z tymi problemami. Zapraszamy na to spotkanie także rodziców bierzmowańców i 
wszystkich chętnych. Po spotkaniu możliwość porozmawiania z gościem i zakupienia jego książki. 
➢ Wszystkich animatorów, którzy w ostatnim czasie wyrazili chęć prowadzenia grup siódmoklasistów przygoto-

wujących się do bierzmowania, zapraszamy na spotkanie w piątek o 19.30 do oratorium. 
➢ Grupa AA zaprasza w soboty na godz. 1800 do Domku Maryi na otwarte mityngi dla osób zmagających się z 

problemami choroby alkoholowej.  
➢ Przypominamy dzieciom, że po każdej niedzielnej mszy w zakrystii można odbierać naklejkę, którą trzeba 

umieścić w książeczkach otrzymanych od katechetów. Zapraszamy codziennie o 630 na Godzinki, a po mszy porannej 
na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 730 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą rodzice 
modlący się za swoje dzieci. W sobotę o godz. 1600 adoracja i okazja do spowiedzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych publikacji i książek wy-

stawionych na stoliku z prasą. Prosimy, aby rozpocząć już porządkowanie grobów przed uroczystością Wszystkich 
Świętych. 
➢ Decyzją Księdza Arcybiskupa ksiądz Jacek Spyra od 15 października rozpocznie posługę kapelana szpital-

nego w Chorzowie, a tym samym przestanie posługiwać w naszej parafii. Dziękujemy ks. Jackowi za wszystkie lata 
pobytu w Rydułtowach i za jego zaangażowanie w wielu sprawach w parafii. Termin mszy św. na której podziękujemy 
Bogu za posługę ks. Jacka ustalimy w najbliższym czasie i podamy do wiadomości, aby każdy mógł się włączyć w tą 
modlitwę.  
➢ W minionym tygodniu odeszli do Pana: Halina Masłowska, Helena Macoszek i Alojzy Bizoń. Wieczny odpo-

czynek… 
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Słowo życia: 
10 października 2021–  XXVIII Niedziela zwykła –Mk10,17-27 
11 października 2021– Poniedziałek  -  Lk11,29-32 

12 października 2021– Wtorek   - Lk11,37-41 
13 października 2021– Środa – Lk11,42-46 
14 października 2021– Czwartek    - Lk11,47-54 
15 października 2021– Piątek   - Mk3,31-35 
16 października 2021– Sobota -  Mk3,31-35 
 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                          10.10.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Reginę Goraus w 2 rocznicę śmierci.  

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Klaudii Pytlik z okazji 30 rocznicy 
urodzin oraz babci Rozalii 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 w intencji Anieli z okazji 70 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Bronisława z okazji 25 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego   z podziękowaniem 
za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum. Po Mszy św. chrzest: Nikodem Wręczycki i bł. rocznego dziecka Zofia Szozda    

15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Paulina Rolnik (Dagmara Piechota, Ro-

zalia Spadło, Oskar Glanc, Zofia Szozda) 
18.00 Msza św. Za + Anielę Szczyrba, męża Jerzego ++ rodziców i teściów. 

PONIEDZIAŁEK                                                                               11.10.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Sonię Kelner – dar od przyjaciół z Rabki. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Helenę Pawełek we wspomnienie urodzin. 
2. Za ++ Bronisława, Franciszka, Annę i dusze w czyśćcu cierpiące. 



17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia 

Chorych w intencji Teresy Oleś z okazji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum.  

WTOREK                                                                                           12.10.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. wolna intencja… 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ Martę i Wilhelma Gilner w kolejną rocznicę śmierci o radość 

życia wiecznego 
17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Edwarda Wycisk w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Antoniego Zanibol – dar od sąsiadów.  

ŚRODA – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.                   13.10.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. wolna intencja… 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla Eugenii Dreinert w 2 rocznicę śmierci 

++ z rodzin Dreinert, Suchanek, Pastuszka, Płonka, Lubina, Dyka oraz Sigmunt.   
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Stanisława i Elżbietę Kołek, Józefa i Gertrudę Komor. 
2.Za + Ilonę Jona-Motyka w 4 rocznicę śmierci. 

19.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
2. W intencji Panów pracujących przy parafii i ich rodziny z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże, oraz za zmarłych pracowników o życie wieczne dla 
nich. Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie 

CZWARTEK                                                                                14.10.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. wolna intencja… 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Członków Ruchu Szensztackiego z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
w ich rodzinach. 

16.30 Msza św. szkolna koncelebrowana:  
1. W intencji wszystkich nauczycieli i wychowawców z okazji „Dnia Nauczyciela”  
2. Za ++ rodziców Annę i Edwarda Fojcik ++ dziadków z obu stron. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. Za + Erykę Czerny i jej ++ rodziców.    

III PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.        15.10.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  wolna intencja…  

Po Mszy św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

8.15 Msza św. Za + Jerzego Hadam w 1 rocznicę śmierci.  
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. W intencji rodziców po stracie dziecka.  

SOBOTA – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska        16.10.2021r.  

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Dembowy oraz za + ciocię Annę Za-

łęga. 
Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różań-
cowa którą prowadzą Rodzice modlących się za swoje dzieci oraz Nabo-
żeństwo do M.B. Nieustającej Pomocy   

8.15 Msza św. Za + Rudolfa Matuła w kolejną rocznicę śmierci.  

11.00 Msza św. ślubna: Aya Seeman - Jacek Laszczyński     

15.00 Msza św. Za żyjących i zmarłych członków Oddziału Polskiego Związku Ho-
dowców Gołębi Pocztowych w Rydułtowach z okazji 95 rocznicy istnienia. 

16.15 Nabożeństwo różańcowe 

17.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Łucję w kolejną rocznicę śmierci.  
2. Za + Urszulę o radość życia wiecznego.      

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                      17.10.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny z okazji 75 rocznicy urodzin i 

syna Andrzeja z okazji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki i Zdzisława Botorek z okazji 
kolejnej  rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzię-
kowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny   

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jana i Heleny Szczotok z okazji 60 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Magdaleny i Adriana Moskwa z oka-
zji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny  

15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Łucji Masarczyk z okazji 75 rocznicy 

urodzin oraz Ewy i Arnolda Grzenia z okazji 35 rocznicy zawarcia sakramental-
nego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach. 
Po Mszy św. chrzest: Julian Wycisk. 

18.00 Msza św. Za + Edeltraudę  Jerc w 4 rocznicę śmierci, męża Jana. 

 


