
 pedagogicznemu oraz pracownikom szkół znajdujących się na terenie naszej Parafii, a także zamieszkują-
cych w naszej Parafii, najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych i darów Ducha Świętego. Mszę św. w in-
tencji wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty odprawimy w czwartek na mszy szkolnej o 16.30. Zaprasza-
my na tą mszę wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty, ale także i uczniów, aby w modlitwie podziękować 
Bogu za nauczycieli i wychowawców. Niestety z racji nowych obostrzeń związanych z pandemią jesteśmy zmu-
szeni w tym roku zrezygnować ze wspólnego spotkania przy stole wszystkich nauczycieli. 
 W czwartek 15 października przeżywać będziemy Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu pragniemy otoczyć 
modlitwą rodziny dotknięte stratą dziecka. Zachęcamy do udziału w różańcu o godz. 17.15 oraz mszy św. spra-
wowanej w tej intencji. 
 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca w sposób szczególny poświęcony Miłosierdziu Bożemu. Nabo-
żeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego zostanie odprawione po porannej mszy, a Koronka do Miłosierdzia Bożego o 
godz. 15.00 w kościele. 
 W sobotę 10 października odbędzie się pielgrzymka Żywego Różańca do katedry katowickiej. Początek o 
godz. 11.00. 
 Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe całe rodziny, szczególnie dzieci przygotowujące się do przyjęcia 
Pierwszej Komunii Św., oraz młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nabożeństwa 
różańcowe odprawiane są od poniedziałku do piątku o 17.15, w soboty o 16.15, a w niedziele o 15.45.  
 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 różańcowe nr 6-10, a o godz. 
16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej. 
 W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy już zalecki za zmarłych – tzw. Wypominki. Za tych zmarłych 
będziemy się modlić w sposób szczególny podczas modlitwy różańcowej w terminie od 1 do 7 listopada czyli w 
oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz będą za nich odprawiane Msze św. Druczki do wypominek znaj-
dziemy pod chórem. 
 Od poniedziałku rozpoczynamy prace budowlane przy odtworzeniu muru wokół kaplicy przedpogrzebowej. 
Pierwszy etap dotyczy postawienia nowego blisko siedemdziesięcio metrowego muru wzdłuż łącznika między uli-
cami Ofiar Terroru i Maksymiliana Kolbego. Na tym etapie po wykonaniu robót ziemnych postawiony zostanie żel-
betonowy mur na razie bez wykończenia. Dopiero po wykonaniu następnej części – czyli wzdłuż ulicy Ofiar Terro-
ru, co przewidujemy na przełomie 2021/22 roku  i połączeniu ich, zostaną one wykończone okładziną z kamienia, 
by jak najwierniej oddać charakter kamiennego muru. Ostatnim etapem będzie mur od strony wejścia na stary 
cmentarz połączony z renowacją dwóch zabytkowych figur oraz niski mur wzdłuż ul. M. Kolbego – prawdopodob-
nie zacznie się on ok. 2024 roku. Roboty te są niezbędne ponieważ stan techniczny starego muru jest katastrofal-
ny i grozi zawaleniem się. Dlatego w czasie wakacji usunęliśmy już najgorszy fragment muru. Są to niezwykle 
kosztowne prace, dlatego musimy je rozłożyć w czasie, aby zdołać zgromadzić niezbędne na nie środki. Po każ-
dym wykonanym etapie będę informował ile Parafia musiała zapłacić za wykonaną pracę. Dlatego bardzo proszę 
o specjalną kolektę na ten cel w niedzielę 25 października. Można też dokonywać wpłat kopertowych oraz prze-
lewów na konto parafialne z dopiskiem: „na cele kultu – mur”.  
 Również w tym tygodniu powinny zakończyć się prace na stropie kościoła związane z ocieplaniem. Działania 
te powinny przyczynić się do poważnego ograniczenia strat ciepła poprzez strop naszego kościoła. Już teraz 
dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym w to zadanie osobom. 
 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. W kościele są 
wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Niedzielnego. W zakrystii są do nabycia 
kalendarze ścienne na rok 2021.  
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na misje. 
 Na stronie parafialnej znajduje się komunikat Konferencji Episkopatu Polski dotyczący przyjmowania Komunii 
św. w czasie pandemii. Biskupi wyraźnie wskazują na sposoby przyjmowania Komunii św. oraz przestrzegają 
przed formowaniem bezpodstawnych oskarżeń o profanację wobec tych, którzy przyjmują komunię na dłoń. Jak 
wiemy ostatnio nasiliły się ze strony pewnych osób niczym nieuzasadnione ataki najczęściej wynikające z braku 
wiedzy. Dlatego biskupi cierpliwie kolejny raz tłumaczą na czym polega godne przyjęcie Komunii św.  
 Wszystkim pragnącym zawrzeć sakrament małżeństwa przypominamy o terminach i zapisach do Poradni Ży-
cia Rodzinnego oraz na nauki przedmałżeńskie. Wszystkie informacje znajdują się na portalu 
www.narzeczenikatowicka.pl 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Helena Śmieja, Maria Ulfig i Klemens Brzezina Wieczny odpoczynek… 
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DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                       11. 10. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Władysława Tuła – dar od szwagierki Marysi z rodziną.   
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marioli i Marka z okazji 35 rocznicy zawarcia 

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

10.30 Msza św. Za ++ Eugeniusza Rużyckiego i Teresy Florczak – dar od działkowiczów „Mi-
łość”. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Aniołów Stróżów w intencji wnu-
ków z rodziny Lippa. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Filip Kłobuch. 

15.45 Nabożeństwo różańcowe. 
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Amelia Romaniuk (Milena Ratajczak, Filip Kło-

buch).  
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii z okazji 70 rocznicy urodzin z podzię-

kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny  – dar od córki z rodziną. Te Deum.  

PONIEDZIAŁEK                                                                                        12. 10. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Mariana Bednarz – od siostrzeńca Łukasza z rodziną ze Stępiny. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary Święty z okazji 70 rocznicy urodzin 

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

17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Martę Gilner w rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Klarę i Maksymiliana Jeszka. 
 

WTOREK – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.                       13. 10. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Janinę Uliarczyk w 3 rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Eugenię Gorywoda w 5 rocznicę śmierci.  
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

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


 1. Za ++ Stanisława i Elżbietę Kołek, Józefa i Gertrudę Komor. 
2. Za + Eugenię Dreinert w 1 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Dreinert, Suchanek, 
Płonka, Pastuszka i Sigmunt. 
3. W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej. 
Po Mszy św .Nabożeństwo fatimskie 

ŚRODA                                                                                                   14. 10. 2020 r.                                           

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. wolna intencja… 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Annę i Józefa Katryniok, syna Jana. 
2. Za + Zygfryda Burda w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Emila i Paulinę, teściów 
Pawła i Emilię Grabiec. 

CZWARTEK – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK          15. 10. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. wolna intencja… 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Rudolfa Matuła w rocznicę śmierci.    
2. Za + Martę Malina w 10 rocznicę śmierci, męża Leona.           

13.00 Msza św. ślubna: Małgorzata Hołomek – Bogdan Kawka. 
16.30 Msza św. W intencji Nauczycieli i Pracowników szkół z naszej Parafii o dary Ducha 

Świętego i potrzebne dla nich łaski 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. W intencji rodziców po stracie dziecka.     

PIĄTEK – Uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska         16. 10. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Łucję w kolejną rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ Jadwigę i Jana Dembowy oraz + Annę Załęga.  
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Erykę Czerny i jej rodziców. 
2. Za ++ Stefanię i Ryszarda Porwoł w kolejną rocznicę śmierci. 
3. Za + Stanisławę Wieczorek w 2 rocznicę śmierci.   

SOBOTA – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.        17. 10. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Jana Wolnik.   

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

8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny  z okazji 75 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.   

15.00 Msza św. ślubna: Aleksandra Mucha – Andrzej Trzciński. 
16.15 Nabożeństwo różańcowe. 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Ernestynę Sulski w 20 rocznicę śmierci, męża Alfreda, zięcia Janusza. 
2. Za + Mirosławę Kalwarską w 2 rocznicę śmierci. 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                           18. 10. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra z okazji 60 rocznicy urodzin z podzię-

kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. Te Deum.   

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

10.30 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Marysi Kolar 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. W intencji Rodzin Domowego Kościoła. 

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Doroty i Huberta Salwiczek z okazji 50 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz w intencji Jubilatki Do-
roty z okazji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   

15.45 Nabożeństwo różańcowe. 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Teodora Materzok z okazji 90 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum.         

18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Bronisławy i Grzegorza Achtelik z okazji  
50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane laski  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum.   

 
 

O G Ł O SZE N I A  D U S Z P A S T E R S K I E   
04-11.10.2020 

 Dziś obchodzimy 28 niedzielę zwykłą w ciągu roku.  Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na po-
trzeby naszej Parafii. Dzisiaj przeżywamy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus tuus” – cały twój. Przed kościo-
łem po każdej mszy odbędzie się zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, opiekujące się ponad dwoma 
tysiącami stypendystów spośród dzieci i młodzieży. 
 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w nim Klubu Seniora.  
 Kantorów i lektorów, zwłaszcza tych przygotowujących się do posługi, zapraszamy w poniedziałek po Mszy 
św. wieczornej do Sali nad Oratorium na spotkanie z organistką.  
 We wtorek 13 października ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. O godz. 18.00 Msza św. po niej na-
bożeństwo fatimskie i różaniec, następnie procesja z figurą do groty. Podczas mszy i nabożeństwa zagra orkie-
stra górnicza i na zakończenie nabożeństwa pod grotą wykona krótki koncert pieśni maryjnych. Zapraszamy pa-
nów do niesienia figury, poczty sztandarowe, służbę liturgiczną, Dzieci Maryi i Was Parafianie na to ostatnie w 
tym roku nabożeństwo. Prosimy przynieść ze sobą świece.  
 Spotkania Ruchu Szensztackiego w środę 14 października o godz. 9.00 w Oratorium św. Józefa. 

  W środę przypada Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Już dziś składamy całemu gronu  


