
 Dziś rozpoczynamy obchody Tygodnia Misyjnego. W naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie o misjach  
i misjonarzach. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele misyjne. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

----------------------  
 To już ostatni tydzień miesiąca Różańca św., dlatego zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. 

Niech modlitwa ta łączy wszystkie pokolenia i wyprasza nam przez przyczynę Maryi wszelkie potrzebne Boże łaski. 
 W poniedziałek po mszy wieczornej w oratorium odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej. We wtorek po mszy wie-

czornej zapraszamy do oratorium kobiety na spotkanie grupy Miriam. W środę po mszy wieczornej zapraszamy do 
oratorium na Krąg Biblijny. 
 Także w środę 27 października zapraszamy na comiesięczne spotkanie rodziców i dzieci z SP 4 przygotowujących 

się do przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie rozpoczynamy modlitwą różańcową, po niej msza, na której do-
konamy poświęcenia Pisma Świętego. Po mszy katecheza dla dzieci i rodziców.  
 W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież – zwłaszcza klas 6-8 przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, 

na mszę szkolną o 16.30. Od 1600 okazja do spowiedzi. Drodzy rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię świętą 
swoich dzieci.  
 Legion Maryi zaprasza na spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej, oraz na pielgrzymkę do Turzy Śl., która 

odbędzie się 23 października (sobota). Wyjazd autokarem o 8.45 z parkingu przy probostwie. Zapisy w zakrystii. 
 W piątek 29 października Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczniemy cykl spotkań dla kandydatów do bierzmowania z 

klas siódmych. Po mszy odbędzie się pierwsze spotkanie w grupach z animatorami. 
 Spotkanie grupy ministrantów w sobotę o godz. 900, Dzieci Maryi zapraszamy na spotkanie w sobotę na godz. 1000. 

Zachęcamy dzieci, zwłaszcza po pierwszej i po wczesnej komunii św. aby włączyły się w grupy ministrantów i Dzieci 
Maryi. 
 W sobotę o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych w ostatnim miesiącu. Zalecki na mszę można 

składać w zakrystii. Także zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy już zalecki za zmarłych – tzw. Wypominki. Za tych 
zmarłych będziemy się modlić w sposób szczególny podczas modlitwy różańcowej w terminie od 1 do 7 listopada czyli  
w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz będą za nich odprawiane Msze św. Druczki do wypominek znajdziemy 
pod chórem. 
 Grupa AA zaprasza w soboty na godz. 1800 do Domku Maryi na otwarte mityngi dla osób zmagających się z proble-

mami choroby alkoholowej. Zapraszamy codziennie o 630 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. W sobotę zapraszamy o 730 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzi grupa przyjmująca obraz 
M.B. Szensztackiej. Od godz. 1600 adoracja i okazja do spowiedzi.  
 Zapraszamy narzeczonych na nauki przedmałżeńskie. Odbędą się one w dniach od 19 do 21 listopada. Zaintereso-

wanych prosimy o zapisy przez portal: www.narzeczenikatowicka.pl  
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych publikacji i książek wystawio-

nych na stoliku z prasą. Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Głożynach organizuje pielgrzymkę do Torunia w dniach 3-
5 grudnia. Zgłoszenia przyjmuje kancelaria parafialna w Głożynach.   
 Ponieważ zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, prosimy by jak najwcześniej rozpocząć porządkowanie gro-

bów na naszym cmentarzu. Na cmentarzu pojawił się już bardzo duży kontener na śmieci, będą także umieszczone 
przenośne toalety. Prosimy o roztropne postępowanie przy segregacji i wyrzucaniu śmieci tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych. Na cmentarzu pojawią się także już po raz 25. wolontariusze fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” kwestu-
jąca na rzecz dzieci i młodzieży z ośrodka rehabilitacji w Wodzisławiu. Pamiętajmy, że wolontariusze są zaopatrzeni w 
identyfikatory po których łatwo ich rozpoznać. W Uroczystość Wszystkich Świętych siostry służebniczki będą również 
zbierać na cmentarzu wypominki za zmarłych zalecanych. Z racji zbliżającej się uroczystości jeszcze raz zachęcamy do 
uzyskiwania odpustów za zmarłych. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od południa Uroczy-
stości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”, 
„Wierzę”, modlitwy w intencjach Ojca Św., odprawienie spowiedzi, przyjęcia komunii i zachowania wolności od przywią-
zanie do jakiegokolwiek grzechu. W okresie do 8 listopada można uzyskać odpust poprzez dołączenie do tego jeszcze 
modlitwy za zmarłych. Dlatego przypominamy o skorzystaniu w nadchodzącym okresie z okazji do sakramentu pokuty i 
pojednania.  
 W Dzień Zaduszny 2 listopada w kaplicy na cmentarzu odprawimy mszę św. w intencji zmarłych parafian spoczywa-

jących na naszym cmentarzu. W tym dniu w sposób szczególny Kościół wspomina i modli się za wszystkich, którzy w 
czyśćcu pokutują za swoje grzechy. 
 W sobotę 6 listopada planujemy zrobić kiermasz używanych strojów komunijnych. Jeśli ktoś ma strój z ubiegłego 

roku lub sprzed dwóch lat i chciałby go odstąpić, może w tym dniu przynieść go do oratorium. Także osoby, które są 
zainteresowane nabyciem takiego stroju mogą przybyć. Początek o godz. 10.00. 
 Burmistrz Miasta Rydułtowy zaprasza na spotkanie w sprawie programu „Czyste Powietrze” w dniu 27 października 

o 17.00 do Rydułtowskiego Centrom Kultury, oraz informuje, że trwa jeszcze nabór uzupełniający do programu „Instalacja 
OZE na terenie Miasta Rydułtowy”. Szczegóły w gablotce. 
 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Władysław Maj, Eugeniusz Załęga i Sylwia Matuszek. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
24 października 2021–  XXX Niedziela zwykła –Mk10,46b-52 
25 października 2021– Poniedziałek  -  Lk13,10-17 
26 października 2021– Wtorek   - Lk13,18-21 
27 października 2021– Środa – Lk13,22-30 
28 października 2021– Czwartek    - Lk6,12-19 
29 października 2021– Piątek   - Lk14,1-6 
30 października 2021– Sobota -  Lk14,7-11 
 

TRZYDZIESTA  NIEDZIELA ZWYKŁA                                           24.10.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bartosza Bernat z okazji 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 Ignacego Basztoń z okazji 90. rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  Dar od chrześniaka z żoną. Te Deum 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Józefa Kubina z okazji 60. rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski, prośbą o zdrowie  i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00  Msza św. 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji syna Mateusza Myśliwiec z okazji 18. rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego,  
opiekę Anioła Stróża  i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Agaty Katulskiej z okazji 18. rocznicy urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża  i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
3.  Do Chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana w intencji ks. Jacka Spyra po-
dziękowanie za wieloletnią posługę w naszej parafii z podziękowaniem za odebrane 
łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Błaszczok Agata 

15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Henriety i Antoniego Burda  z okazji 50. 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum.      Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Roberta Zawisz 

18.00 Msza św. Za + Augustyna Wodeckiego 



 
PONIEDZIAŁEK                                                                            25.10.2021r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Korneli z okazji 70. rocznicy urodzin 

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

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za+ Stanisława Glenc, Annę Rek, Grażynę Musioł, Martę i Stanisława 

Rduch, Helenę i Alfreda Glenc 
17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za+ Czesława Los, rodziców i teściów. 
2. Za+ Halinę Kostka – Lewandowska 
  

WTOREK                                                                                   26.10.2021r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Władysława Maj – dar od siostrzeńca Leszka z Zygodowic. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za+ Krzysztofa Święty, dziadków Jadwigę i Józefa Kłosek, Agnieszkę i 

Alojzego Święty.  
17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1.Za++ Łucję i Huberta Tatarzyn w kolejną rocznicę śmierci. 
2.Za+ Anastazję Przybyła we wspomnienie urodzin i kolejną rocznicę śmierci. 
  

ŚRODA                                                                                       27.10.2021r. 
6.30 Godzinki o NMP        
7.00 Msza św.  intencja wolna….. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  Za++ Marię i Alfreda Groborz w kolejną rocznicę śmierci.  

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za+ Karme i Ewalda Majwald oraz ++ Elżbietę i Artura Holona. 
2. Za + Henryka Milion w 1-szą rocznicę śmierci 
  

CZWARTEK - Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza       28.10.2021r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św.  Za++ Annę i Wincentego Nitner oraz syna Jana, synową Genowefę 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św.  za+ Antoniego Zanibol– dar od rodziny Urbańczyk i Mielimąka 

16.30 Msza św. szkolna  Za + Leonarda Brodniak we wspomnienie urodzin. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 10. rocznicę 

sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. 
 

PIĄTEK                                                                                           29.10.2021r.  
6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św.   Za+ Elżbietę Kwiatek  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za+ Martę Kocur we wspomnienie urodzin,+ męża Wilhelma ++ dzieci 

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św.  koncelebrowana:  

1. Za+ Dominika Kowalskiego w 2. rocznicę śmierci. 
2. Za++ Amelię i Henryka Zwierżdżyńskich, ++rodziców oraz syna Edwarda . 
3. W intencji kandydatów do bierzmowania z klasy 7 o światło Ducha Św. i opiekę 
Anioła Stróża 
  

SOBOTA  - Święto rocznicy poświęcenia Kościoła Archikatedralnego w Katowicach      30.10.2021r.  
6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św.  intencja wolna……. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa 
którą prowadzi grupa przyjmująca obraz M.B. Szensztackiej oraz Nabożeń-
stwo do M.B. Nieustającej Pomocy   

8.15 Msza św.   Za+ Helenę Śmieja we wspomnienie urodzin 

15.00 Msza św. w języku niemieckim: Za ++ rodziców Jadwigę i Karola Kuc w kolejną 
rocznicę śmierci. 

16.15 Nabożeństwo różańcowe 

17.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Msza św. 30-to dniowa za + Barbara Nowotny,+ Tadeusz Drabiński +Alojzy Ka-
rasek + Piotr Miguła,+ Krystyna Kwiatoń,+ Urszula Gorgosz, + Kornelia Staniek, + 
Sonia Kelner, + Jan Wypych, + Halina Masłowska, +Alojzy Bizoń 
2. Za ++ Martę i Karola Figura 

  
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA                        31.10.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  intencja wolna…. 
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Blanki z okazji 5. rocznicy urodzin oraz  

Ksawerego z okazji 10. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny i Józefa z okazji 55. rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Sabiny z okazji 50. rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. 
Po Mszy św. Chrzest Noemi Poźniak 

15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30 Msza św.  Za+ Jarosława Jastrząb we wspomnienie 50. rocznicy urodzin 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny Gawron z okazji 18. rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża  i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

 


