
 Przeżywamy 12 tydzień zwykły w ciągu roku liturgicznego. Dzisiejsza kolekta jest prze-
znaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 
 Od dzisiejszej niedzieli ustaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy 

św., która była udzielona na czas pandemii. Między innymi o tym informuje nas komunikat 
wydany przez Arcybiskupa. Zwiększyły się limity osób na liturgii, ale pamiętajmy o pozostają-
cych nadal ograniczeniach: o noszeniu maseczek wewnątrz pomieszczeń, zachowaniu dystan-
su i dezynfekcji dłoni. 
 We wtorek po mszy wieczornej, grupa kobiet „Miriam” zaprasza do oratorium na spo-

tkanie. 
 Zachęcamy grupy parafialne, aby w miarę możliwości i z zachowaniem wszelkich nie-

zbędnych zasad podjęły się już swojej działalności w Parafii.  
 Ministranci mają swoje spotkania w soboty o godz. 9.00, a Dzieci Maryi o 10.00. Zapra-

szamy na spotkania chętnych kandydatów do Ministrantów i Dzieci Maryi, szczególnie to 
zaproszenie kierujemy w stronę dzieci komunijnych i prosimy rodziców o umożliwienie dzie-
ciom uczestnictwa w spotkaniu.  
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego,  

w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą rodziny Domo-
wego Kościoła. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi.  
 Informujemy, że zmianie uległ termin bierzmowania. Odbędzie się ono 17 września (pią-

tek) o godz. 16.30. 
 Msza św. dla uczniów szkół podstawowych jako dziękczynienie za miniony rok szkolny  

i prośbę o szczęśliwy czas wakacyjny, odprawimy w czwartek 24 czerwca o godz. 16.30. 
 Z wielką radością informujemy, że w czwartek 8 lipca podczas Mszy św. o godz. 18.00, 

nasz parafianin – pan Zbigniew Szurek przyjmie święcenia diakonatu z rąk ks. biskupa Adama. 
Tym samym będzie w naszej Parafii pełnił posługę diakona stałego szczególnie w dziełach 
związanych z posługą miłosierdzia i pomocy charytatywnej. Już dziś polecamy go Waszym 
modlitwom. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych pu-

blikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą.  
 Zapisy na tegoroczną 76. Pielgrzymkę Rybnicką odbywają się od 1 lipca wyłącznie przez 

stronę pielgrzymka.rybnik.pl. Na tej stronie również wszelkie informacje na temat tegorocz-
nej pielgrzymki. 
 Pielgrzymka dla kobiet do sanktuarium M.B. Piekarskiej odbędzie się w niedzielę 22 

sierpnia o godz. 8.30. 
 IV pielgrzymka kolejowa chorych, seniorów i ich rodzin do Lourdes odbędzie się w ter-

minie od 8 do 16 września 2022 roku. Szczegóły będą po wakacjach. 
 Dzisiaj (20.06) -po mszy wieczornej grupa teatralna Adonai zaprasza na spektakl  

pt. Kogo szukacie. 
 Zebranie Rady Parafialnej odbędzie się we wtorek 29 czerwca, po mszy wieczornej,  

w oratorium. 
 W przyszłą niedziele, która zapoczątkuje czas wakacji i podróży, po mszach o 10.30  

i o 12.00 pobłogosławimy pojazdy i będziemy modlili się o błogosławieństwo dla kierowców  
i bezpieczeństwo na drogach. Kierowców prosimy o zaparkowanie pojazdów na parkingu, 
przy grocie  
i wzdłuż ulicy Plebiscytowej. 
 Pragniemy poinformować Parafian, że od poniedziałku 28 czerwca przechodzimy na tryb 

wakacyjny, w związku z tym nie będzie w niedziele Mszy św. o godz. 18.00, a Msze św. w 
tygodniu będą odprawiane o godz. 7.00 i 18.00, natomiast w soboty o godz. 7.00 i 17.00. 
 Bardzo prosimy, aby nie wrzucać worków ze śmieciami za mur starego cmentarza przy 

kaplicy pogrzebowej. Pomimo tego, że nie ma już na nim nagrobków, to jednak jest to w 
dalszym ciągu cmentarz, na którym spoczywają Wasi przodkowie, poza tym nie wypada pod-
rzucać komuś swoich śmieci. A w związku z tym, że kamery monitoringu wszystko nagrywają, 
osobę, która w ten sposób podrzuca śmieci prosimy o pilny kontakt z proboszczem.  
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Maria Bugdoł, Zofia Rochman, Bernard Fojcik i 

Józef Folek. Wieczny odpoczynek… 
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DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                    20.06.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Annę Konieczny, dwóch mężów i dzieci.  
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny i Tadeusza Tatara z okazji 

35 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary i Stanisława Brzeziok  
z okazji 35 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.    

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zenona Hołomek z okazji 65 
rocznicy urodzin, oraz z okazji rocznicy ślubu  Zenona i Henriety z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.  Po Mszy św. chrzest Zofia Mayer 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii i Tadeusza z okazji 85 rocznicy uro-
dzin, Krystyny z okazji 80 rocznicy urodzin, oraz Anny i Mariusza z okazji 35 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum.   
2. Za ++ rodziców Anielę i Jana, Joannę i Pawła oraz Edwarda.  
Po Mszy św. chrzest Wiktor Skaba. 



18.00 Msza św.  Za + Krystiana Burda w 6 rocznicę śmierci.      
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.       21.06.2021 r. 

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego  
7.00 Msza św. Za ++ Beatę i Edmunda Połomskich.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Marię i Józefa Dyrszka, Lidię Szyra, Janinę Wachtarczyk, 

dziadków z obu stron. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Urszulę Kopka w 2 rocznicę śmierci.   
2. Za + Tadeusza Maciejczyk w rocznicę śmierci + ojca Stanisława.  
 

WTOREK                                                                              2.06.2021. r   

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego 
7.00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Stefana Zając ++ rodziców i teściów. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Gertrudę Słomka, Jana Polnik, Mariolę Sobeczko-Wodecką 

we wspomnienie urodzin.  
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Lucjana i Cecylię Robenek, Marię i Henryka Cepok w kolejną rocz-
nicę śmierci.   
2. Za + Otylię Rezner we wspomnienie 100 rocznicy urodzin, męża Józefa.  
 

ŚRODA                                                                               23.06.2021 r.  

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego 
7.00 Msza św. Za + Antoniego Zanibol od rodziny Michniak. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za ++ z rodzin Ławrynowicz, Salich i + Tadeusza Bugdoł.   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Jadwigę i Jana Kowol, syna Piotra, rodziców Henryka i Paulinę 
Kowol, Józefa i Paulinę Nowak.  
2. Za + Henryka Szweda w 2 rocznicę śmierci.  
 

CZWARTEK – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela          24.06.2021 r.  

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego 
7.00 Msza św. Za + Władysława Ryś we wspomnienie imienin. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji Radia Maryja i za wszystkich ofiarodawców żyjących i zmar-
łych.   
2.  Za + Marię Stebel – dar od Róży różańcowej nr 23.   

16.30 Msza św. W intencji dzieci dyrekcji, wychowawców i nauczycieli z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z okazji zakończenia roku szkolnego i kateche-
tycznego.  

18.00 Msza św. W intencji małżonków obchodzących 20 lecie sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach. Te Deum. 
 

PIĄTEK                                                                              25.06.2021 r.  

6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego 
7.00 Msza św. Za + Antoniego Zanibol dar od rodziny sąsiadów zamiast kwiatów.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Agnieszkę Święty, męża Alojzego, wnuka Krzysztofa oraz 

dziadków.  
18.00 Msza św. koncelebrowana.  

1. Za + Gertrudę Gocman w kolejną rocznicę śmierci.  
2. Za + Józefę Kocur w kolejną rocznicę śmierci.  
 

SOBOTA                                                                            26.06.2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7 .00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Pawła Jonderko, dwóch synów Franciszka i Ru-

dolfa, wnuka Janusza ++ z rodziny Jonderko, Kokosz ++ sąsiadów, dusze  
w czyśćcu cierpiące.  
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Rodzina Domowe-
go Kościoła oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15   Msza św. Za + Waleskę Wieczorek w 21 rocznicę śmierci, rodziców Augu-
stynę i Ignacego Wieczorek.  

10.45 Msza św. ślubna: Martyna Piechaczek – Michał Barteczko. 
13.15 Msza św. ślubna: Martyna Kowalska – Mateusz Bajger. 
15.00 Msza św.  w języku niemieckim. Za zmarłych członków DFK Rydułtowy.  
17.00 Msza św.  30 dniowa za zmarłych: Tadeusz Czerwiński, Robert Tyralik, 

Elżbieta Kufietta,  
Jerzy Płaczek, Zdzisław Pierścionek, Aleksandra Ryszka, Adelajda Leśnik, 
Henryk Gola, Artur Ciura, Jadwiga Pierchała, Alojzy Lanuszny, Zbigniew 
Rasga. 
 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                      27.06.2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP    

7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Rodziny Czarnecki z podziękowaniem  
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny i Piotra Kowol z okazji 35 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Erny Mandrysz z okazji 96 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św.  koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamila Szlosarek z okazji 18 rocznicy urodzin  

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża i i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   
 2. W intencji Domowego Kościoła.  

16.00 Nieszpory niedzielne   

16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary i Jacka Pawlas z okazji 10 roczni-
cy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, oraz córki Zosi z okazji 5 rocz-
nicy urodzin i córki Pauliny z okazji 1 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebra-
ne łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.   

18.00 Msza św.  Za + Krzysztofa Szczepańskiego w 1 rocznicę śmierci, rodziców Marię i 
Wiktora, Rudolfa i Pelagię.     



 


