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 Obchodzimy dziś 20 niedzielę zwykłą wciągu roku. Kolekta dzisiejszej niedzieli 
przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii – gromadzimy środki przed roz-
poczęciem pierwszego etapu budowy nowego muru wokół kaplicy przedpo-
grzebowej. 

 Dziś także od godz. 10.00 odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sank-
tuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Zachęcamy do udziału w uroczy-
stościach pielgrzymkowych za po-mocą mediów: telewizji, radia czy Interne-
tu.  

 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00.  
 Jutro w poniedziałek przypada Uroczystość św. Jacka, głównego patrona archi-

diecezji i metropolii katowickiej. 
 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działające-

go w nim Klubu Seniora.  
 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy porannej odprawimy 

nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a o 15.00 odmówimy Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia. 

 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
po mszy porannej. W sobotę po mszy porannej nabożeństwo różańcowe, któ-
re w tym tygodniu poprowadzą róże żywego różańca nr 16-20, a o godz. 
16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej. 

 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta 
przez cały dzień. 

 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury.  
 Wszystkim którzy jeszcze udają się na zasłużone urlopy życzymy dobrej pogody, 

miłego wypoczynku i bezpiecznego powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień 
Pański nie zabrakło Eucharystii, nawiedzając miejsca sakralne pamiętajmy o 
stosownym stroju. 

 Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 
 W ubiegłym tygodniu we wtorek podczas mszy ślubnej mieliśmy w kościele 

kontrolę Sanepidu. Jedynym zastrzeżeniem jakie nam przedstawiono, był 
brak maseczek lub niewłaściwe ich nosze-nie przez wielu uczestników Mszy 
św. Czekamy na wyniki raportu i ewentualne dalsze działania. Bardzo prosi-
my Was o to, by nosić stale maseczki kościele i prawidłowo je używać. 

 W poniedziałek 24 od godz. 11.00 w przychodni lekarskiej „Koło basenu” odbę-
dą się badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn, badania tarczy-
cy, nerek, płuc, stawów, piersi i echo serca. Szczegóły na plakacie w gablotce.  

 W minionym tygodniu odeszła do Pana Maria Elias. Wieczny odpoczynek racz 
jej 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 15, 21-28) 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy 

z tamtych stron, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja 

córka jest ciężko nękana przez złego ducha". Lecz On nie odezwał się do niej 

ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: "Odpraw ją, bo 

krzyczy za nami". Lecz On odpowiedział: "Jestem posłany tylko do owiec, 

które poginęły z domu Izraela". A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: 

"Panie, dopomóż mi". On jednak odparł: "Niedobrze jest zabierać chleb 

dzieciom, a rzucać szczeniętom". A ona odrzekła: "Tak, Panie, lecz i szcze-

nięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus jej od-

powiedział: "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak 

pragniesz!" Od tej chwili jej córka była zdrowa. 
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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 

40 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo 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 
Fatimskiej w intencji Grażyny Wyrtki z okazji 18 rocznicy urodzin 
oraz w intencji Zofii i Antoniego z okazji 55 rocznicy zawarcia sakra-
mentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o Światło Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów, 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Elżbiety i Jerzego Ża-
czek z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-

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


żeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

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

  

PONIEDZIAŁEK – Uroczystość św. Jacka prezbitera, głównego patrona archidiecezji i metro-

polii katowickiej                                                                                                     17.08.2020r 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Henryka Makoś. 
2. Za + Mariana Nowotnego.   
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego  

18.00  Msza św. Za + męża Jerzego Kranc we wspomnienie urodzin i za 
zmarłych z rodziny. 
 

WTOREK                                                                                  18. 08. 2020r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Felicji Milion z podziękowa-

niem za długoletnią pracę w prowadzeniu Róży różańcowej nr 27. 
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 
 

Msza św. Za + Antoniego Magiera w 3 rocznicę śmierci, ojca Szymo-
na ++ rodziców Szczotok. 
 

ŚRODA                                                                                  19. 08. 2020 r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Genowefy Kozik z podzię-

kowaniem za długoletnią pracę w prowadzeniu Róży różańcowej nr 
13. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Rafała Koczy w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ z rodzin Burda, Kempny i Janeta.  
 

CZWARTEK    Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK           20. 08.2020 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + ks. Grzegorza Burda, Anielę i Józefa Burda, Pawła i 

Elżbietę Malczok. 
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego  

  
18.00 

Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Stanisława Kałusek w 4 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ rodziców Elżbietę i Alfreda Kontny oraz za ++ z rodzin Rosa i 
Kontny.  
 

III PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie św. Piusa X, PAP       21. 08. 2020  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Agnieszki Cebula z okazji   

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem Koronki. 
18.00 Msza św.  Za + Elżbietę Niemiec w 5 rocznicę śmierci. 

 

SOBOTA – Wspomnienie NMP, Królowej                        22. 08. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Różę i Ryszarda Wilczok, syna Jerzego. 

Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.    
13.00 Msza św. w Domku Maryi. Do Opatrzności Bożej w intencji Soni i 

Adama Szlosarek z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

13.15 Msza św. ślubna: Agnieszka Grabowska – Michał Bednorz. 
14.15 Msza św. ślubna: Angelika Fuja – Michał Koźlik. 
17.00  Msza św. Miesięczna za zmarłych zalecanych. 

DWUDZIESTA PIERWSZA  NIEDZIELA ZWYKŁA                   23. 08. 2020r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Łucję we wspomnienie urodzin. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w  intencji pewnej Rodziny z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli i Romana z okazji 
55 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Sabiny i Henryka z okazji 
45 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.   
Po Mszy św. 2 chrzty: Adam Nikel i Oliwia Kłobuch i błog. rocznego 
dziecka: Piotr Gacka.  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
 

16.30 
Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Mariana z okazji 45 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 

 

 


