
 

➢ Przeżywamy dziś 16 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.  
➢ Dzisiaj, 17 lipca, za zgodą ks. Arcybiskupa, przed kościo-

łem odbywa się zbiórka społeczna na leczenie chorego dziecka 
- Mikołaja Kubalę. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.  
➢ W środę 20 lipca będziemy na mszy o godz. 7.00 modlić się 

w intencji s. Bogumiły z okazji jej urodzin, jednocześnie dzię-
kując jej modlitwą za wieloletnią posługę w kancelarii parafial-
nej.  
➢ W czwartek 21 lipca kolejna wycieczka dla ministrantów. 

Szczegóły będą na stronie internetowej. 
➢ Chętni do udziału w 77 Pieszej Rybnickiej Pielgrzymce na 

Jasną Górę mogą już się zapisywać w kancelarii parafialnej  
w godzinach urzędowania. Zapisy trwają do końca lipca. 
➢ W dniu 27 lipca odbędzie się pielgrzymka do Kalwarii Ze-

brzydowskiej i Łagiewnik z okazji dwudziestej rocznicy ostat-
niej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wyjazd o godz. 
8.00 z parkingu przy probostwie. Zapisy w zakrystii, koszt 50 
zł. 
➢ 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 rodziców modlących się za swoje dzieci. Od godz. 
16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowie-
dzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Go-

ścia Niedzielnego, na stoliku z prasą znajdziemy także inne cie-
kawe publikacje. 
➢ W dniu dzisiejszym Miejski Klub HDK w Rydułtowach  

zaprasza na akcję krwiodawstwa na rynku w Rydułtowach,  
w godz. od 9.00 do 14.00 (rejestracja do 13.30) 
➢ W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy już po raz II, usta-

nowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Dziadków  
i Osób Starszych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych senio-
rach.  
➢ W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Zofia Cyran, Cze-

sława Wilczek, Bronisław Kruhelski. Wieczny odpoczynek… 
 

   

 
 

Słowo życia: 
17 lipca 2022 –   16 Niedziela Zwykła –  Lk10,38-42 
18 lipca ca 2022 – Poniedziałek  - Mt12,38-42 
19 lipca 2022 – Wtorek   - Mt12,46-50 
20 lipca 2022 – Środa – Mt13,1-9 
21 lipca 2022 – Czwartek    - Mt13,10-17 
22 lipca 2022 – Piątek   - J20,1.11-18 
23 lipca 2022 – Sobota – J15,1-8 

 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                              17.07.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Henryka Baron we wspomnienie urodzin. 
9.00 Msza św. Za + Mariana Nowotnego w 2 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji z podzięko-

waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże oraz za + mamę Celestynę 

12.00  Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary i Bogusława z oka-
zji 20 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Karola Kotarba z okazji 18 
rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Szewczyk z 

okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji Eugeniusza Kodura 
z okazji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzi-
nach.  Te Deum. 

20.00 Msza św.  Za + Franciszka Paprotnego – dar od przyjaciół. 
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PONIEDZIAŁEK                                                           18.07.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Ryszarda i Bronisławę Taul, dwie córki Elżbietę i Ma-
rię. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Tadeusza Tatara z okazji 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 
Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. Za + Krystynę Adamczyk, męża Gerarda. 
 

WTOREK                                                                   19.07.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + męża Andrzeja Nogły w 2 rocznicę śmierci, 

córkę Magdalenę o radość życia wiecznego 
Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. Za + Józefa Szarek w 2 rocznicę śmierci, żonę Marię 
++ rodziców i rodzeństwo. 
  

ŚRODA                                                                     20.07.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki 

Bożej Niepokalanej w intencji Siostry Bogumiły z okazji uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia zakonnego, a 
także jako podziękowanie od Parafian za długoletnią posługę 
w kancelarii parafialnej.     
Po mszy św. Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Cecylię Wojtaszek w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Emila Kopka w kolejną rocznicę śmierci.  
 

CZWARTEK                                                           21.07.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Nie-

pokalanej Maryi z Góry Karmel i św. Rafała Kalinowskiego o 
pokój i jedność w naszej Ojczyźnie oraz z prośbą o Dary Du-
cha Świętego dla Rządu Polskiego – int. OCDS 
Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. Za ++ Anastazję i Ignacego Bernaś, syna Wincen-
tego.  
  

PIĄTEK – Święto św. Marii Magdaleny               22.07.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Grzegorza Norek. 

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
12.00 Msza św. ślubna: Karolina Romańska - Tomasz Gajda. 
18.00 Msza św. Za ++ Pawła i Zofię Rygielski w kolejną rocznicę 

śmierci. 
  

SOBOTA – Święto św. Brygidy, zak., patronki Europy  23.07.2022r.  
6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Genowefę Sankała, jej rodziców i   krewnych. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże 
Różańcowe modlące się za swoje dzieci oraz nabożeństwo do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy    

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakra-
mentu Pokuty 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Miesięczna za zmarłych zalecanych.  
2. Za ++ rodziców Alojzego i Rozalię Rakoczy w kolejną rocz-
nicę śmierci. 
 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                   24.07.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Je-

rzego o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. 
9.00 Msza św. Za + żonę Elżbietę Usarek w 6 rocznicę śmierci, 

++rodziców i krewnych z obu stron. 
10.30 Msza św. W intencji Leona Warnickiego w dniu przyjęcia Sa-

kramentu chrztu świętego, jego rodziców i chrzestnych z 
prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża. 
Po Mszy św. chrzest: Leon Warnicki. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kacpra Zieleźnego 
z okazji 18 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świę-
tego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny - dar od dziadków. 

13.30 Msza św. ślubna: Julia Komarek - Przemysław Kuczera 
16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. Za + Dariusza Rużyckiego w kolejną rocznicę 

śmierci. 
20.00 Msza św.  Za ++ rodziców Karola i Irenę Machnik w kolejną 

rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin ojca Karola. 
 

 


