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 W 25 niedzielę zwykłą obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w modlitwie o 
wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.  

 Dzisiaj po Mszach można u odwiedzających nas paulinów z III zakonu nabyć „Ewangelię na każdy dzień 2021r.” i 
„Ewangelię dla dzieci”. Mamy nadzieję, że ta akcja przyczyni się do częstszego sięgania po Ewangelie i życia Słowem 
Bożym na co dzień. Gorąco polecamy. 

 Także dzisiaj na Mszy św. o godz. 16.30, grupa młodzieży z naszej Parafii otrzyma z rąk Księdza Arcybiskupa sakra-
ment bierzmowania. Podczas tej mszy zostanie także poświęcona nasza nowa chrzcielnica. Polecamy Waszej pamięci 
modlitewnej naszą młodzież i Księdza Arcybiskupa. 

 W poniedziałek przypada Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. 
 Po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w nim Klubu Seniora.  
 Spotkanie z rodzicami, którzy chcą przygotować swoje dziecko do Wczesnej Komunii Św. odbędzie się w poniedziałek 

21 września o godz. 17.oo w Domku Maryi. 
 Kantorów i lektorów, zwłaszcza tych przygotowujących się do posługi, zapraszamy w poniedziałek po Mszy św. wie-

czornej do Oratorium na spotkanie dotyczące emisji głosu.  
 Również w poniedziałek, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, wznawia swoje spotkania kurs ALPHA. Począ-

tek, tradycyjnie o godz. 19.00 w restauracji Paradiso na rynku.  
 Ks. Kamil zaprasza animatorów prowadzących grupy przygotowującej się do bierzmowania młodzieży na spotkanie 

organizacyjne we wtorek po mszy wieczornej. 
 Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w 2021 roku odbędzie 

się w środę 23 września po mszy wieczornej. Na pierwsze spotkanie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci komunij-
nych z SP1 i SP4. 

 W czwartek 24 odprawimy o godz. 18.00 Mszę św. w intencji małżonków obchodzących w tym roku 15 rocznicę 
zawarcia sakramentu małżeństwa. Po mszy spotkanie w Oratorium. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia 
na spotkanie zaproszonych par.  

 Również w czwartek 24 września o godz. 20.30 zapraszamy na spotkanie liderów kursu ALPHA. 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W sobotę po mszy poran-

nej nabożeństwo różańcowe, które w tym tygodniu poprowadzi Kościół Domowy, a o godz. 16.00 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej. 

 W sobotę swoje imieniny obchodzi ks. abp senior Damian Zimoń. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. 
 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. 
 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Niedzielnego.  
 Przypominamy, że 30 września (środa) o godz. 13 w Rydułtowach odbędzie się zbiórka elektrośmieci w ramach akcji 

„Oczyść Dom i Świat z elektrośmieci – Zostań Patronem Polskich Misjonarzy”. Elektrośmieci można przywozić w ter-
minie 29 wrzesień (wtorek) w godzinach od 8.00 do 20.00 i 30 września (środa) od 8.00 do 12.00 i składować je na 
wyznaczonym miejscu przy probostwie.  Wykaz sprzętu podlegającego zbiórce znajdziemy w gablotce i na stronie pa-
rafialnej. 

 Z racji rozpoczynającego się w październiku miesiąca Różańca św. prosimy wspólnoty działające przy parafii o prowa-
dzenie nabożeństw różańcowych. W tym celu proszę wpisać grupę na listę znajdującą się w zakrystii. 

 Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, a w związku z tym także czas sprzątania grobów na 
cmentarzach. Już teraz upraszamy o zaplanowanie tych czynności i rozłożenie ich w czasie, by można było sprawnie 
je przeprowadzić oraz systematycznie odbierać śmieci. 

 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać za modlitwę i wszystkie ofiary. Bóg 
zapłać także wszystkim, którzy przyczynili się do wczorajszego pikniku dla dzieci w farskim ogrodzie. 

 Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na akcję honorowego oddawania krwi w przyszłą niedzielę 27 
września w Oratorium św. Józefa w godz. od 9.00 do 14.00, rejestracja dawców do godz. 13.30. 

 Narodowy Instytut Onkologii zaprasza wszystkie panie urodzone w latach 1951–1970, a szczególnie te, które w tym 
roku obchodzą 50 urodziny na bezpłatną cyfrową MAMMOGRAFIĘ w rydułtowskiej bibliotece. Terminy podane są na 
plakacie w gablotce. 

 W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana Henryk Giera. Wieczny odpoczynek… 
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X X V  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 20, 1-16a) 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne 

jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 

Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godzi-

ny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do 

mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godzi-

ny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych 

stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas 

nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel 

winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich 

aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc 

przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, 

szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś 

ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyja-

cielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. 

Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co 

chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a 

pierwsi ostatnimi". 

 

P O R ZĄD E K   N A B OŻEŃ S T W   1 3 - 2 0 . 0 9 . 2 0 2 0 r .   
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                          20. 09. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Bronisławę Wałach w 10 rocznicę śmierci, męża Emanuela we 

wspomnienie 100 rocznicy urodzin, Sebastiana Salwiczek. 
 9.00 Msza św. Za + Alfreda Zawisz we wspomnienie urodzin dar od rodziny Andrzeja 

Piechy. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Hanny z okazji 30 rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Edyty i Henryka Bugla z okazji 60 roczni-

cy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebra-
ne laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
Po Mszy św. chrzest – Aleksander Worek i błog. rocznego dziecka Milena Ratajczak 

16.30  Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Ducha Świętego w intencji kandydatów przyjmujących Sakrament Bierzmo-

wania. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Antoniny Polnik z okazji 92 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny oraz za + męża Ernestyna we wspomnienie urodzin. Te Deum. 

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


18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny z okazji 90 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny – dar od dzieci z rodzinami. Te Deum. 

PONIEDZIAŁEK – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty            21. 09. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli i Ernesta z okazji 55 rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. Za + Henryka Książko w kolejną rocznicę śmierci jego rodziców Juliusza 
i Agnieszkę. 

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Mariana Botorek w 1 rocznicę śmierci, żonę Adelajdę. 
2. Za + Józefa Jeża w 20 rocznicę śmierci.   

 

WTOREK                                                                                                     22. 09. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Piotra Gocman we wspomnienie urodzin. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + męża Henryka Jurkowskiego we wspomnienie urodzin. 

13.00 Msza św. ślubna: Marcelina Kwaśnica – Dawid Wydrzyński. 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Alicję i Mirosława Wasilewskich. 
2. Za + Olgę Żymełka w 3 rocznicę śmierci, męża Jana.  

 

ŚRODA – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.                             23. 09. 2020 r.                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Marka Wolnik – dar od Anety, Zygmunta i Magdy Nowara. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Jadwigę i Franciszka Puzio, Zofię i Bolesława Adamczyk, Halinę Kru-

chelską, Feliksa Balasa, Irenę i Jana Porwoł.  
16.00 Chrzest – Kacper Rak 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Janusza Cyndzer w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Melanię Hołomek w 1 rocznicę śmierci. 

 

CZWARTEK                                                                                       24. 09. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Mirosławę Blacha w 1 rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Za + Henryka Lasotę w 19 rocznicę śmierci. 

16.30 Msza św. szkolna: koncelebrowana:  
1. Za ++ rodziców Łucję i Karola Polednia, teściów Ludwikę i Stanisława Grabowskich 

oraz + Stefana Polednia. 
2. Za ++ teściów Franciszkę i Karola Świtula ++ z rodziny. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 15 rocznicę sa-
kramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. Te Deum. 
 

 PIĄTEK                                                                                                            25. 09. 2020 r.       

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Marka Wolnik – dar od Marii Banasiak z Częstochowy. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. koncelebrowana:    

1. Za + męża Bolesława Polak i jego ++ rodziców Genowefę i Jana Polak. 
2. Za + Mariana Botorek w 1 rocznicę śmierci.                

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Czesława Los, rodziców i teściów. 
2. Za + Jerzego Cop w 1 rocznicę śmierci, żonę Helenę. 

 

SOBOTA                                                                                                     26. 09. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Andrzeja Pozimskiego w 34 rocznicę śmierci, rodziców Otylię i Józefa, 

teścia Alfreda Tytko.  
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Rodziny Domowego Kościo-

ła oraz Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. 
8.15 Msza św. Za ++ Stefanię i Edmunda Dąga, rodziców z obu stron.      

13.00 Msza św. ślubna: Sandra Wystyrk – Marek Paszenda. 
15.00 Msza św. w języku niemieckim: Za ++ rodziców Jadwigę i Karola Kutz. 
17.00 Msza św. koncelebrowana: 

1.  30 dniowa za zmarłych: Maria Elias, Teresa Florczak, Marek Wolnik, Mieczysław 

Chmiel, Paweł Wajner, Marian Pawlus, Stanisław Kruk, Aniela Łobodzińska.   
2.  Za ++ Alojzego i Eugenię Klimek, Kazimierza i Jadwigę Górka 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zarządu i pracowników Firmy „Michael” 
 

DWUDZIESTA SZÓSTA  NIEDZIELA ZWYKŁA                                         27. 09. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Leszka Janosz  z okazji 50 rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty i Gintera Mandera z okazji 55 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii Szweda  z okazji 70 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy i Rudolfa Kampik z okazji 65 roczni-
cy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

Po Mszy św. chrzest – Filip Szczyrba  
16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Justyny i Adama z okazji 10 rocznicy za-

warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii i Józefa z okazji 30 rocznicy zawar-
cia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

 

 


