
➢ Dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwie  
o tych, którzy z powodu wojen są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. 
➢ Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Pa-

rafii – na boczny ołtarz i kaplicę NS. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Dzisiaj o zapraszamy jeszcze na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. Ostatnia 

msza w naszym kościele o godz. 20.00.  
➢ Spotkanie Legionu Maryi w poniedziałek o godz. 10.00 w Domku Maryi. 
➢ Rodziców uczniów klas 7 i 6 zapraszamy na spotkanie związane z przygotowa-

niem do sakramentu bierzmowania ich dzieci. Spotkanie odbędzie się w poniedzia-
łek 26 września w kościele po mszy wieczornej. 
➢ We wtorek 27 września zapraszamy na pierwsze po wakacjach czuwanie mo-

dlitewne prowadzone przez wspólnotę Barka. Początek o godz. 19.00 w kościele. 
➢ Zachęcamy dzieci i młodzież, aby pamiętali o mszy szkolnej w każdy czwartek 

o godz. 16.30. Wcześniej od godz. 16.00 okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży. 
Msza niedzielna o godz. 12.00 będzie dedykowana zwłaszcza rodzinom z dziećmi. 
Rodziców prosimy o przypominanie dzieciom o mszy i spowiedzi.  
➢ Młodzież po 13 roku życia zapraszamy na spotkania grupy Young w środę  

o godz. 19.00 do Oratorium. 
➢ Także w środę spotkanie dla rodziców i dzieci z SP4 przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii Świętej. Początek o godz. 18.00 Mszą św. na której poświęcimy 
dla dzieci różańce.  
➢ Małżonków obchodzących w tym roku 15 rocznicę sakramentu małżeństwa za-

praszamy w czwartek 30 września na mszę wieczorną i spotkanie w oratorium.  
➢ W piątek 30 września o 15.30 w oratorium wykład, na który zaprasza Stowa-

rzyszenie Diabetyków. Szczegóły na plakatach. 
➢ W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, a o godz. 10.00 spotkanie Dzieci 

Maryi.  
➢ 1 października – czyli w sobotę, odbędzie się Parafialny Piknik Rodzinny, na 

który już teraz serdecznie zapraszamy. Wiele występów, wiele atrakcji dla każdego. 
Tradycyjnie już prosimy panie o upieczenie ciast i ciasteczek, lub przygotowanie 
innych produktów. Będzie można je składać na probostwie w czwartek i piątek (29-
30 września). Panów tradycyjnie prosimy o pomoc w sprawach organizacyjnych. 
Szczegóły na plakatach oraz w internecie.  
➢ Szkoła Biblijna rozpocznie swoją działalność od 7 października. 
➢ 8 października odbędzie się pielgrzymka Żywego Różańca do katowickiej kate-

dry. Zapisy na wyjazd w zakrystii.  
➢ Ponieważ zbliża się miesiąc różańcowy, to tradycyjnie w zakrystii poszczególne 

wspólnoty mogą zapisywać się na listę prowadzenia nabożeństwa różańcowego. Pa-
miętajmy, że różaniec jest streszczeniem Ewangelii, bo w swej prostocie pozwala 
przeżyć największe tajemnice naszego zbawienia. Modlitwa różańcowa jest też zwią-
zana z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Przy-
pominamy, że nabożeństwa różańcowe odprawiane będą od poniedziałku do piątku 
o 1715, w soboty o 1615, a w niedziele o 1545. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie 
całe rodziny, szczególnie dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii 
Św., oraz młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
➢ Odwiedziny duszpasterskie chorych i seniorów odbędą się w następnym tygo-

dniu: 7 i 8 października. Zapisy w zakrystii lub kancelarii do środy 5 października 
włącznie. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Mi-

łosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu 
poprowadzą kobiety z grupy Miriam. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Zapraszamy na sobotnie mityngi Anonimowych Alkoholików po mszy wieczor-

nej do Domku Maryi.  
 
 

 

 

 

 
 

Słowo życia: 
25 wrzesnia 2022 –   26 Niedziela Zwykła –  Lk16,19-31 
26 wrzesnia ca 2022 – Poniedziałek  - Lk9,46-50 

27 wrzesnia 2022 – Wtorek   - Lk9,51-56 
28 wrzesnia  2022 – Środa – Lk9,57-62 
29 wrzesnia  2022 – Czwartek    - J1,47-51 
30 wrzesnia 2022 – Piątek   - Lk10,13-16 
1 pazdziernika 2022 – Sobota – Lk10,17-24 

 
 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                  25.09.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Zofię i Stefana Gembalczyk. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Wiktorii z okazji 18 rocznicy uro-

dzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Za + Irenę Kubik – dar od współpracowników ze SP3 w Pszowie.  
12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Karoliny Ferenc z okazji 18 rocz-

nicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Romana Napiórkowskiego z okazji 

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

18.00 Msza św. Za + Kornelię Staniek w 1 rocznicę śmierci.   
20.00 Msza św. Za + Janusza Matuszek we wspomnienie 65 rocznicy urodzin – dar 

od siostry Soni i męża.  
 

PONIEDZIAŁEK                                                                                       26.09 .2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Marię Sułkowską w 4 rocznice śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Henryka Zajonc we wspomnienie urodzin, ++ rodziców i te-

ściów.  
12.00 Msza św. ślubna: Natalia Iwańska – Jakub Podżorski. 
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18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Marię i Leona Walkowiak.  
2. Za ++ teściów Franciszkę i Karola Świtula.  
 

WTOREK – Wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezb.                                  27.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji wynagradzającej za popełnione grzechy i zaniedbania. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Gertrudę Stasiowską w 2 rocznicę śmierci, jej męża Józefa. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + męża Czesława Los, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo. 
2. Za ++ Elżbietę i Stanisław Kołek, Gertrudę i Józefa Komor.  
  

ŚRODA – Wspomnienie św. Wacława, męcz.                                                 28.09.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Eleonorę Mąka. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Felicję i Franciszka Chromy, ich córkę Salomeę, 

męża Gintra. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Czesława Karalin w 27 rocznice śmierci, żonę Elfrydę, ++ rodziców i 
teściów. 
2. Za ++ Annę i Ewalda Cebula, córkę Jolantę. 
 

CZWARTEK - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA    29.09.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Marię Cieśla – dar od Marty i Sławomira Taras. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Stefanię i Edmunda Dąga.  
16.30 Msza św. szkolna: Za + Janinę Sosna w kolejną rocznice śmierci. 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 15 lecie 

sakramentu małżeństwa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach.  
  

PIĄTEK – Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK                              30.09.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Olgę Żymełka w 5 rocznicę śmierci, męża Jana.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Anielę Jeszka. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Stefanię Korbica w 10 rocznicę śmierci, żonę Cecylię. 
2. Za + Irenę Weber w 3 rocznicę śmierci.       
  

 I SOBOTA MIESIĄCA Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK.              01.10.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Leona Langer w 6 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa kobiet „Mi-
riam” oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji członków Róż różańcowych oraz za ++ członków w ostat-

nim czasie: Jolantę Fojcik, Elżbietę Kamińską. 
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
16.15 Nabożeństwo różańcowe 
17.00 Msza św. Za + Rajmunda Kasperek w rocznicę śmierci. 

 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA                               02.10.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny i Jana z okazji 35 rocznicy zawarcia 

sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane ła-
ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji wnuków: Julii, Aleksandra i Domi-
nika z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny- dar od dziadków 

10.30 Do Opatrzności Bożej w intencji Adelajdy i Jana Świenty z okazji 60 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.  

12.00 Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty i Pawła Staniek z okazji 50 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz urodzin pana Pawła 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinie. 
Po Mszy św. chrzest: Liliana Janik 

15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Filip Sieczka, Agata Zielonka (ochrzczone: 

Liliana Janik). 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Tadeusza Płońskiego i Marty Ma-

tys z okazji ich 18 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. 

20.00 Msza św. W intencji Marii Oleś w podziękowaniu za umocnienie w walce z 
uzależnieniem oraz rocznicę nawrócenia z prośbą o siłę na kolejny rok.  

➢ Pierwsze spotkanie dla ósmoklasistów przygotowujących się do bierzmowania 
odbędzie się w piątek 7 października o godz. 19.00 w kościele. Obecność obowiąz-
kowa. Zapraszamy na nie również rodziców. 
➢ 15 października organizujemy pielgrzymkę do bazyliki św. Mikołaja w Rychwał-

dzie. W programie również zwiedzanie muzeum zamkowego w Żywcu oraz wjazd ko-
lejką na górę Żar. Zapisy w kancelarii, a więcej informacji udziela ks. Maciej. 
➢ Zainteresowanych udziałem w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie zapra-

szamy na spotkanie w niedzielę, 2 października o godz. 18.00 do parafii św. Herberta 
w Wodzisławiu Śląskim. 
➢ Trwają prace przy elewacji muru starego cmentarza. Prosimy nie parkować sa-

mochodów wzdłuż muru aż do zakończenia prac. Prace w bocznej kaplicy w kościele 
mają się rozpocząć pod koniec października. Dziękujemy za wszelkie wpłaty na ten 
cel. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, 

na stoliku z prasą znajdziemy także inne ciekawe publikacje.  
➢ Dzisiaj w oratorium odbywa się akcja krwiodawstwa organizowana przez Miej-

ski Klub Honorowych Dawców Krwi. Początek o godz. 9:00, zakończenie o 14:00 
rejestracja dawców do 13:30. 
➢ Bezpłatna mammografia w terminie od 28.09 do 4.10 przy bibliotece publicznej 

w Rydułtowach 
➢ W ostatnim tygodniu odeszły do Pana: Maria Żymełka i Elżbieta Kamińska. 

Wieczny odpoczynek… 


