
 Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwaną świę-
tem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z tradycją, podczas każdej mszy pobłogosławimy zioła i 
kwiaty przyniesione przez wiernych do kościoła. 
 Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać 

za wszystkie ofiary. 
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00.  
 W poniedziałek o godz. 8.00 zapraszamy na spotkanie Legionu Maryi.  
 We wtorek przypada Uroczystość św. Jacka, prezbitera, głównego patrona archidiecezji i 

metropolii katowickiej. 
 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy porannej zapraszamy na nabo-

żeństwo do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.00 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.  
 W miesiącu sierpniu zapraszamy na otwarte mityngi AA w środy i soboty. 
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę do Miłosier-

dzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą 
róże różańcowe nr od 1 do 5. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi.  
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych pu-

blikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą. W zakrystii do nabycia są kalendarze ścien-
ne na rok 2022. 
 W dniu dzisiejszym w Oratorium odbędzie się w godzinach od 7.30 do 13.30 akcja 

szczepienia przeciwko Covid-19. Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy chcą być zaszczepieni. 
 W czwartek 19 sierpnia wyjazd na wycieczkę na kajaki dla ministrantów i zapisanych 

osób, z parkingu przy probostwie o 9.30 rano. Powrót około 15.00. 
 Przypominamy, że w przyszłą niedzielę 22 sierpnia odbędzie się pielgrzymka kobiet i 

dziewcząt do Piekar Śląskich. Wyjazd autokarem z parkingu przy probostwie dla osób, które 
zapisały się na autokar nastąpi o godz. 7.00, powrót po godz. 16.00 
 Przypominamy, że w piątek 17 września w naszej Parafii odbędzie się bierzmowanie ab-

solwentów klas ósmych. W związku z tym zapowiadamy, że na początku wrześnie odbędą się 
jeszcze spotkania dla kandydatów związane z przygotowaniem bezpośrednim. W najbliższym 
czasie poinformujemy także o sposobie przygotowania do sakramentu bierzmowania na-
stępne roczniki tj. dzieci z klas od 6 do 8. Również rodzice dzieci, które w tym roku szkolnym 
przystąpią do pierwszej Komunii św. będą mieli swoje spotkania organizacyjne w pierwszych 
dniach września. 
 Bardzo dziękujemy wszystkim Panom, którzy w minionym czasie pracowali przy posta-

wieniu fragmentu nowego muru wokół probostwa. Poprzedni mur, z powodu starości i na 
skutek działania roślinności zawalił się, stąd konieczna była naprawa. Dziękujemy także na-
szym strażakom za pomoc przy przeglądzie i konserwacji dachu i rynien naszego kościoła. Z 
racji wieku kościoła praktycznie nie ma tygodnia, w którym nie byłyby konieczne jakieś prze-
glądy czy prace remontowo konserwatorskie. Musimy się także przygotować do wymiany 
drugiej części muru przy starym cmentarzu (od ulicy Ofiar Terroru), mamy także przewidzianą 
przez nadzór budowalny konieczność przeprowadzenia w ciągu następnych pięciu lat remon-
tu elewacji kościoła. To poważne inwestycje i dlatego serdecznie dziękujemy za pomoc przy 
wykonywaniu części prac remontowych, jak i za wszelką pomoc finansową na ten cel. 
 Zbiórka elektrośmieci, którą zapowiadaliśmy odbędzie się 2 września. Bardzo prosimy o 

składowanie elektrośmieci w wyznaczonym przy probostwie miejscu od dnia 31 sierpnia.  
 24 sierpnia w NZOZ koło basenu odbędzie się bezpłatne badanie wzroku. Informacje na 

ten temat w gablotce. 
 Burmistrz Rydułtów informuje, że w dni targowe w godz. od 8.00 do 11.00 na miejskim 

targowisku otwarty będzie punkt szczepień przeciwko Covid-19. Więcej informacji w gablot-
ce.  
 Wszystkim przed którymi jeszcze urlop życzymy dobrej pogody, miłego wypoczynku i 

bezpiecznego powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie zabrakło Eucharystii. Za-
chęcamy aby na szlakach swoich podróży nawiedzać miejsca sakralne, pamiętajmy wtedy o 
stosownym stroju. 

 W tym tygodniu odeszli do Pana: Tomasz Wywioł i Jan Kasprzak. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
15 sierpnia2021–  XX Niedziela zwykła – Lk1,39-56 

16 sierpnia2021– Poniedziałek  -  Mt19,16-22 

17 sierpnia2021– Wtorek   - Mk1,14-20 

18 sierpnia2021– Środa – Mt20,1-16 

19 sierpnia2021– Czwartek    - Mt22,1-14 

20 sierpnia2021– Piątek   - Mt22,34-40 

21 sierpnia2021– Sobota -  Mt23,1-12 
 

 

 

 

 

NIEDZIELA – UROCZYSTŚĆ  WNIEBOWZIĘCIA NMP                      15.08.2021r.   

7.00 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Wniebowziętej w 
intencji Siostry Przełożonej Cypriany, Siostry Salutari i Siostry Julianny z 
podziękowaniem za lata pracy w naszej Parafii z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo na nowych placówkach. 
2. Za + Helenę Fojcik w kolejną rocznicę śmierci.  

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji działkowiczów rodzinnego ogro-
du 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 ogro-
du 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 Jadwigi Moj z okazji 80 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
Po Mszy sw. Chrzest – Marta Kawka 

14.00 Msza św ślubna: Dagmara Szurek – Dominik Bizoń.  
16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marzeny i Adama z okazji 25 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz z okazji 12 
rocznicy urodzin syna Pawła z podziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o 
opiekę Aniołów Stróżów, światło Ducha Świętego, zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                                                  
16.08.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  koncelebrowana: 

1. Za + Henryka Makoś ++ rodziców i braci.  
2. Za + Teresę Florczak w 1 rocznicę śmierci.  
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Tadeusza z okazji 
25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski, prośbą  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum. 
 

WTOREK – Uroczystość św. Jacka, prezb.                                                        
17.08.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Mariana Bednarz ++ jego rodziców szwagrów Jan, Maria-

na Piwowarskiego.   
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Marka Wolnik w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ rodziców Roberta i Rozalię Nalepa. 
 

ŚRODA                                                                                                                 
18.08.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji wnuków Anity i Rafała z prośbą 

o światło Ducha Świętego, Opiekę Aniołów Stróżów i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 
 

Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Mireli z okazji 50 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
2. W intencji diakona Zbigniewa Szurka – dar od rodziny Czernych. 
 

 
 
 

CZWARTEK                                                                                                           
19.08.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  Za + Rafała Koczego w 2 rocznicę śmierci 

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ rodziców Elżbietę i Alfreda Kontny.    
2. Za + Antoniego Magiera w 4 rocznicę śmierci, ojca Szymona. 
 

PIĄTEK                                                                                                                  
20.08.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Bernarda Gawlik. 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ dziadków Antonię i Wilhelma Durczok, Hildegardę i Józefa Polok.  
2. Za + Aleksandrę Ryszka – dar od serdecznych koleżanek.  
 

SOBOTA                                                                                                     21.08.2021r.    

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Za + Tomasza Nogły, rodziców Annę i Antoniego Nogły, Maria-

na Michalak.   
Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa ró-
żańcowa którą prowadzą róże różańcowe 1 – 5 oraz Nabożeństwo do 
MB Nieustającej Pomocy 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu po-
kuty 

17.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Miesięczna za zmarłych zalecanych. 
2. Za + Elżbietę Niemiec w 6 rocznicę śmierci.  

 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA                                 22.08.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Ludwika Kocjan.  
 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bronisławy Gołąb z okazji 75 

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

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety Bizoń z okazji uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy w intencji Ireny i Henryka z okazji 50 rocznicy zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum.  



16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Agnieszki Cebula z okazji 85 

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

 
 


