
 

 

➢ Przeżywamy dziś 21 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Do Piekar 
Śląskich pielgrzymują dziś kobiety, również z naszej Parafii. Pamię-
tajmy o nich w modlitwie. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przezna-
czona 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.  
➢ W czwartek wycieczka ministrantów na spływ kajakowy. 

Zbiórka przed wyjazdem o godz. 8.30 rano. 
➢ W piątek obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Z 

racji uroczystości, w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych.  
➢ W sobotę wieczorna msza św. odprawiana będzie za zmarłych 

w ostatnim miesiącu. Zalecki można składać w zakrystii. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy poran-

nej na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modli-
twę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe 
nr 6-10. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i 
okazja do spowiedzi.  
➢ Już dziś informujemy, że msza św. na rozpoczęcie roku szkol-

nego odbędzie się w czwartek 1 września na mszy szkolnej o godz. 
16.30. Podczas mszy poświęcimy także tornistry i przybory 
szkolne zwłaszcza pierwszoklasistów. Już teraz serdecznie zapra-
szamy uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowni-
ków szkół i przedszkoli. 
➢ Przypominamy, że w miesiącu sierpniu sobotnie mityngi Ano-

nimowych Alkoholików będą miały charakter informacyjny i ser-
decznie na nie zapraszamy wszystkich szukających pomocy.  
➢ Dyrekcja szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu informuje o 

planowanym na 4 września otwartym dniu wodzisławskiej poro-
dówki. Szczegóły na plakatach i mediach społecznościowych szpi-
tala. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Go-

ścia Niedzielnego, na stoliku z prasą znajdziemy także inne cie-
kawe publikacje. 
➢ Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Rydułtowach 

zaprasza na akcję krwiodawstwa w dniu 28. sierpnia na Ryduł-
towskim Rynku w godz. od 9.00 do 13.00,  
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Karol Chowaniec, Piotr 

Deninger i Krystyna Postawka. Wieczny odpoczynek… 
 

   
 

Słowo życia: 
21 sierpnia 2022 –   21 Niedziela Zwykła –  Lk13,22-30 
22 sierpnia ca 2022 – Poniedziałek  - Mt23,13-22 

23 sierpnia 2022 – Wtorek   - Mt23,23-26 
24 sierpnia  2022 – Środa – J1,45-51 
25 sierpnia  2022 – Czwartek    - Mt24,42-51 
26 sierpnia 2022 – Piątek   - J2,1-11 
27 sierpnia 2022 – Sobota – Mt25,14-30 

 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA             21.08.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny Mąka z okazji 

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

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty i Stanisława 
Borsukiewicz z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy i Waldemara 
Pióro z okazji 45 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego i z okazji 70 rocznicy urodzin Waldemara z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie.   

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Jerzego Blacha 
z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum  

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Marka  

z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   
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20.00 Msza św. Za + Elżbietę Warło, ++ rodziców Helenę i Alfreda, 
brata Henryka, siostrę Florentynę. 
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie NMP, Królowej                      22.08.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Zofię Kubica w 1 rocznicę śmierci, męża Leona. 

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
13.00 Msza św. ślubna: Roksandra Kłobuch – Maciej Juraszczyk 
18.00 Msza św. Za + ks. Grzegorza Burda, rodziców Józefa i Anielę, 

Pawła i Elżbietę Malczok. 
 

WTOREK                                                                                23.08.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Łucję we wspomnienie urodzin. 

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
18.00 Msza św. Za + Elżbietę Niemiec w 7 rocznicę śmierci. 

  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA                24.08.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo  

św. Jerzego w intencji działających grup parafialnych. 
Po mszy św. Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. 

18.00 Msza św. Za + Wiesława Kozłowskiego w 1 rocznicę śmierci, 
żonę Józefę, dzieci Aleksandrę i Przemysława 
 

CZWARTEK                                                                    25.08.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  Za ++ Janinę i Zdzisława Zmonarskich oraz ++rodzi-

ców. 
Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

14.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Gertrudy z okazji 100 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Te Deum 

18.00 Msza św. Za ++ Longina i Reginę Żaczek. 
  

PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ             26.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Rafała Koczego w 3 rocznicę śmierci. 

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego..  
18.00 Msza św. Za + Dorotę Sczansny we wspomnienie urodzin, męża 

Reinholda, syna Henryka, rodziców Kral, Sczansny. 
  

SOBOTA – Wspomnienie św. Moniki                                27.08.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty i Jana  

z okazji 45 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinie.   
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże Ró-
żańcowe 6-10 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy    

15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Rudolfa Semana z oka-
zji 90 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakra-
mentu Pokuty 

17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Maria Francuz, Fryderyk  
Weber, Zofia Cyran, Czesława Wilczek, Małgorzata Żymełka, 
Stanisław Kolarczyk, Monika Brzezina, Bożena Rosa, Bronisław 
Kruhelski, Wiesław Czarnecki, Rudolf Fonfara. 
 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA                      21.08.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + siostrę Genowefę Sikora 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w intencji Barbary i Henryka z okazji 50 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego  
i z okazji 75 rocznicy urodzin pana Henryka z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum 

10.30 Msza św. Za + Zygfryda Chrószcz w kolejną rocznicę śmierci. 
12.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Reginy i Henryka Dronszczyk 
z okazji 65 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz za ++ rodzi-
ców z obu stron.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii i Mieczysława Zeman  
z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże w rodzinie.  Te Deum 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elwiry i Krzysztofa 

Jankowiak z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   
Po mszy chrzest: Antoni Żuk 

18.00 Msza św. Za ++Augustynę i Józefa Bulenda. 
20.00 Msza św. Za + Celinę Ciurko w 10 rocznicę śmierci. 
 


