
 

➢ Przeżywamy dziś 20 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej 
niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać za wszelkie 
ofiary.  

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 

➢ Zapraszamy jeszcze dzisiaj na nieszpory niedzielne o godz. 
16.00. Przypominamy także, że ostatnia Msza św. w niedzielę 
jest sprawowana w naszym kościele o godz. 20.00.  
➢ W poniedziałek 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest ono zwane święte 
Matki Bożej Zielnej, dlatego w naszej Parafii na każdej mszy 
będziemy święcić bukiety ziół i kwiatów. W bukiety można się 
zaopatrzyć także na stoisku Dzieci Maryi. Ponieważ jest to 
święto nakazane, dlatego Msze św. będą odprawiane w po-
rządku niedzielnym, także o 20.00. 
➢ W środę przypada uroczystość św. Jacka, głównego patrona 

naszej archidiecezji. 
➢ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dlatego po 

mszy porannej odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bo-
żego, a o 15.00 zapraszamy do kościoła na koronkę. 
➢ W sobotę wieczorna msza św. odprawiana będzie za zmar-

łych zalecanych. Zalecki można składać w zakrystii. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy po-

rannej na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na 
modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą róże 
różańcowe nr 1-5. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sa-
kramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Jeszcze tylko dzisiaj można zapisać się na pielgrzymkę ko-

biet do Piekar Śląskich. Główna lista już jest zamknięta, wolne 
jest jeszcze 15 miejsc w drugim autobusie. Koszt wyjazdu 35 
zł. Wyjazd autokarem z parkingu przy probostwie o godz. 7.00, 
powrót do parafii po godz. 16.00. 
➢ Już dziś informujemy, że msza św. na rozpoczęcie roku 

szkolnego odbędzie się w czwartek 1 września na mszy szkolnej 
o godz. 16.30. Podczas mszy poświęcimy także tornistry i przy-
bory szkolne zwłaszcza pierwszoklasistów. Już teraz serdecznie 
zapraszamy uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wszystkich 
pracowników szkół i przedszkoli. 
➢ Przypominamy, że w miesiącu sierpniu sobotnie mityngi 

Anonimowych Alkoholików będą miały charakter informacyjny 
i serdecznie na nie zapraszamy wszystkich szukających po-
mocy.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Go-

ścia Niedzielnego, na stoliku z prasą znajdziemy także inne cie-
kawe publikacje. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Ignacy Dziuba i Sa-

lomea Staniek. Wieczny odpoczynek… 
 

   
 

Słowo życia: 
14 sierpnia 2022 –   20 Niedziela Zwykła –  Lk12,49-53 
15 sierpnia ca 2022 – Poniedziałek  - Lk1,39-56 
16 sierpnia 2022 – Wtorek   - Mt19,23-30 
17 sierpnia  2022 – Środa – Mk1,14-20 
18 sierpnia  2022 – Czwartek    - Mt22,1-14 
19 sierpnia 2022 – Piątek   - Mt22,34-40 
20 sierpnia 2022 – Sobota – Mt23,1-12 

 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA                            14.08.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety z okazji ko-

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

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Romana 
Żurkowskich z okazji 10. rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji syna Szymona Ryszka 
z okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pracowników Cie-
płowni Rydułtowy z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinach. 
Po Mszy św. chrzest – Krzysztof Galanek, Blanka Zając. 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. w int. rocznych dzieci: Marta Kawka, Jan Pruchnal. 
20.00 Msza św.  Za ++ Rudolfa i Agnieszkę Warło, syna Tadeusza, sy-

nową Elżbietę. 
 

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP  15.08.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Helenę Fojcik w kolejną rocznicę śmierci. 
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9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji działkowiczów ro-
dzinnego 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 ro-
dzinnego 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 Klaudii i Andrzeja Ko-
lar z okazji 20. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-
żeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   
Po Mszy św. chrzest – Lena Chromik. 

16.00 Nieszpory Maryjne 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pauliny Landsfojt z 

okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

20.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bogumiły i Radosława 
Wojciechowskich z okazji 20. rocznicy zawarcia sakramental-
nego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane ła-
ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.  
 

WTOREK                                                                               16.08.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Henryka Makoś, ++ rodziców i braci. 

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Rudolfa Skop w 1. rocznicę śmierci. 
2. Za + Jana Kotyrbę w 1. rocznicę śmierci.  
  

ŚRODA – Uroczystość Św. Jacka, prezb.                      17.08.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Mariana Jaworek - dar od sąsiadów. 

Po mszy św. Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. 

18.00 Msza św. Za + Irenę Górecką w 1. rocznicę śmierci. 
 

CZWARTEK                                                                           18.08.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  Za + Marię Bugla – dar od Dobromiry, Stanisławy i 

Piotra Andrejko. 
Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. Za + Antoniego Magiera w 5 .rocznicę śmierci oraz ojca 
Szymona. 
  

PIĄTEK                                                                                   19.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Janinę Niziołek – dar od rodziny z Szerzyn 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.  

15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki 
18.00 Msza św. Za + męża Henryka, ++ rodziców, teściów, wnuka Pio-

tra. 
  

SOBOTA – Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK                       20.08.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Niepokalanej 
Maryi z Góry Karmel i św. Rafała Kalinowskiego o pokój i jed-
ność w naszej Ojczyźnie oraz z prośbą o Dary Ducha Św. dla 
Rządu Polskiego – int. OCDS.   

2. Do Opatrzności Bożej w intencji Lidii i Alojzego z okazji 
60. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże Ró-
żańcowe 1-5 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy    

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakra-
mentu Pokuty 

17.00 Msza św. Miesięczna za zmarłych zalecanych 
 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA         21.08.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny Mąka z okazji 

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

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty i Stanisława 
Borsukiewicz z okazji 40. rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy i Waldemara 
Pióro z okazji 45. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego i z okazji 70. rocznicy urodzin Waldemara z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże w rodzinie.   

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Jerzego Blacha 
z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-
żeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Marka z 

okazji 30. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   

20.00 Msza św. Za + Elżbietę Warło, ++ rodziców Helenę i Alfreda, 
brata Henryka, siostrę Florentynę. 

 


