
➢ Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Migranta i 
Uchodźcy. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy z powodu wojen 
czy innych nieszczęść musieli opuścić swoje ojczyzny. Dzisiejsza kolekta jest 
przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie 
ofiary. 
➢ Dzieci Maryi zapraszają dzisiaj do Domku Maryi na własne wypieki, a złożone im 

ofiary będą przeznaczone na cele wspólnoty m.in. na rekolekcje dla dzieci. W ich 
imieniu zapraszamy na ciasto do niedzielnej kawy. Zapraszamy na nieszpory 
niedzielne dziś o godz. 16.00.  
➢ W poniedziałek zapraszamy po mszy o 815 na spotkanie Legionu Maryi. Lektorów 

i kantorów zapraszamy na spotkanie w poniedziałek po mszy wieczornej do oratorium.  
➢ We wtorek zapraszamy po mszy wieczornej do oratorium na spotkanie kobiet 

grupy Miriam.  
➢ W środę przypada święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Natomiast 

Świętych Aniołów Stróżów czcimy w sposób szczególny w sobotę. 
➢ W środę 29 września zapraszamy na comiesięczne spotkanie rodziców i dzieci z 

SP 4 przygotowujących się do przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie 
rozpoczynamy Mszą św. o godz. 1800, na której dokonamy poświęcenia różańców 
komunijnych. Po mszy katecheza dla dzieci w kościele i spotkanie rodziców w 
oratorium.  
➢ W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież, na mszę szkolną o 1630. Od 1600 okazja 

do spowiedzi dla dzieci. Drodzy rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię 
świętą swoich dzieci.  
➢ Małżonków obchodzących w tym roku 15 rocznicę sakramentu małżeństwa 

zapraszamy w czwartek 30 września na mszę wieczorną i spotkanie w oratorium.  
➢ 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. Grupa AA 
zaprasza w soboty na godz. 1800 do Domku Maryi na otwarte mityngi dla osób z 
problemami choroby alkoholowej 
➢ Zapraszamy na nasz Parafialny Festyn Rodzinny, który odbędzie się w sobotę 2 

października na błoniach. Początek o godz. 1400. W programie występy zespołów 
dziecięcych na scenie, zabawy dla dzieci z wodzirejem i przygotowane dla nich różne 
atrakcje, zagroda ze zwierzętami, oraz gastronomia. Straż Pożarna wraz z ratownikami 
medycznymi przeprowadzą pokazową akcję ratunkową oraz będą prezentować 
metody udzielania pierwszej pomocy, a policja będzie szkoliła w dziedzinie 
zachowania zwłaszcza przez dzieci bezpieczeństwa w poruszaniu się na drogach. Na 
zakończenie festynu odbędzie się pokaz laserowej animacji na niebie. Wszystkie 
atrakcje dla dzieci są darmowe, a podczas festynu wolontariusze będą kwestować na 
leczenie chorego ucznia z SP4 – Irka Niedzieli. Prosimy bardzo osoby, które chciałyby 
w dniu festynu pomóc przy sprawach organizacyjnych i zachowaniu porządku o 
kontakt z proboszczem. Już dziś dziękujemy skautom oraz wszystkim, którzy 
zapowiedzieli się udzielić pomocy w przeprowadzeniu festynu. Dla tych wszystkich 
osób zaangażowanych w organizację odbędzie się w piątek po mszy wieczornej krótka 
odprawa w oratorium. Dziękujemy także sponsorom: firmie Michael oraz Ciepłowni 
Rydułtowy za pomoc w realizacji festynu, a jeśli ktoś z Parafian chciałby również 
wesprzeć materialnie organizację festynu, może to zrobić kontaktując się z 
proboszczem lub w następną niedzielę podczas kolekty w postaci ofiary kopertowej. 
Serdeczne Bóg zapłać za każdą pomoc. 
➢ W piątek rozpoczynamy miesiąc październik tradycyjnie poświęcony modlitwie 

różańcowej. W zakrystii znajduje się lista, na którą mogą wpisywać się poszczególne 
wspólnoty parafialne na prowadzenie modlitwy różańcowej w kościele. Również 
poszczególne klasy przygotowujące się do bierzmowania, pod kierunkiem swoich 
katechetów będą prowadzić modlitwę różańcową. Przypominamy, 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. 
➢ Przypominamy dzieciom, że po każdej niedzielnej mszy w zakrystii można 

odbierać naklejkę, którą trzeba umieścić w książeczkach otrzymanych od katechetów. 
W zakrystii są również materiały dla dzieci, które chcą uczestniczyć w październikowej 
modlitwie różańcowej.  
➢ Zapraszamy codziennie o 630 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 730 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu 
poprowadzi Grupa Kobiet „Miriam”. W sobotę o godz. 1600 adoracja i okazja do 
spowiedzi.  
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Słowo życia: 
26 września 2021–  XXVI Niedziela zwykła –Mk9,38-43.45.47-48 
27 września 2021– Poniedziałek  -  Lk9,46-50 

28 września 2021– Wtorek   - Lk9,51-56 
29 września2021– Środa – J1,47-51 
30 września 2021– Czwartek    - Lk10,1-12 
1 października 2021– Piątek   - Lk10,13-16 

2 października 2021– Sobota -  Mt18,1-5.10 
 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                 26.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Reginę Panic – dar od Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. 
9.00 Msza św. Za ++ rodziców, teściów i braci 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej w intencji Siostry Salutari i Siostry Cypriany z 
podziękowaniem za pracę w przedszkolu – dar od byłej grupy „0”. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Franciszka Czerny z okazji 80 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest Samuel Klapec. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30  Msza św. Za + Marię Sułkowską w 3 rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. Za + męża Zbigniewa Jarockiego w 2 rocznicę śmierci ++ z rodzin 

Jarocki, Brzęczek. 
 
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.                    27.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 



7.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Rodzin Kuznik, Langer, Grochal z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w ich rodzinach. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Joachima Harazim – dar od rodziny Czerny i Kutyła zamiast 

kwiatów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Klarę i Maksymiliana Jeszka. 
2. Za + Gertrudę Stasiowską w 1 rocznicę śmierci.  

WTOREK – Wspomnienie św. Wacława, męcz.                                28.09.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Renatę Bańka w 6 rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św.  Za ++ Albertynę, Otylię i Emila Wawrzyńczyk, Helenę i Konrada 

Kozik. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Ryszarda Porwoł w 3 rocznicę śmierci oraz we wspomnienie urodzin. 
2. Za ++ Annę i Ewalda Cebula, córkę Jolantę Drabiniok. 
  

ŚRODA – Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała                            29.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Różę Janiczek we wspomnienie 90 rocznicy urodzin. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  Za ++ Stefanię i Edmunda Dąga. 

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Felicję i Franciszka Chromy, córkę Salomeę, zięcia Gintra, wnuka 
Wojciecha. 
2. Za + Stefana Korbica w 9 rocznicę śmierci, żonę Cecylię. 
  

CZWARTEK – Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK                              30.09.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Anielę Jeszka.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Marzannę Konieczny, ojca Eugeniusza Stępkowskiego w 2 

rocznicę ich śmierci. 
12.00 Msza św. ślubna: Agnieszka Dybciak – Łukasz Biskup. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Felicytę Skrzyszowską w 14 rocznicę śmierci. 
18.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 15 

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

I PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK    01.10.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

2. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. Antoniego 
Wyciślika z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże. 
Po Mszy św. Nabożeństwo przebłagalne do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Leona Langer w 5 rocznicę śmierci. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 
2. Za + Irenę Weber w 2 rocznicę śmierci.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka – Rozalia Spadło. 
  

I SOBOTA MIESIĄCA – Wspomnienie świętych  Aniołów Stróżów                   02.10.2021r.  

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Za ++ Elżbietę , Mariana i Marcina Kaczmarczyk. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa którą prowadzi Grupa Kobiet „Miriam”  oraz Nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi  

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji Członków Róż różańcowych. 
2. W intencji Rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztackiej.  

12.30 Msza św. ślubna: Julia Kopeć – Bartosz Smołka. 

16.15 Nabożeństwo różańcowe 

17.00 Msza św. Za + Rajmunda Kasperek w rocznicę śmierci.  
Po Mszy św. chrzest – Rafał Barabasz.  
  

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                  03.10.2021r.      

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji ofiarodawców i darczyńców 

owoców i jarzyn z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzin– dar 
od Sióstr Służebniczek 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji nowożeńców Katarzyny i Łukasza 
oraz ich rodziców Renaty i Mariana z okazji 65 rocznicy ich urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii z okazji 85 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Aniołów Stróżów w 
intencji wnuków z rodziny Lippa z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.  
Po Mszy św. chrzest Lidia Kubik i błog. rocznego dziecka Oskar Glanc.  

15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Marcelina Lubiak, Martyna Żuchnik, 

Wioletta Dornia, Maja Bizoń, Wiktor Urbisz  (ochrzczone: Samuel Klapec, 
Rafał Barabasz, Lidia Kubik). 

18.00 Msza św. Za ++ Anielę i Józefa Korzuch.  



 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i 

innych publikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą. W zakrystii do nabycia są 
kalendarze ścienne na rok 2022.  
➢ Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca odbędzie się 9 października do 

sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Nasza parafia organizuje autokar chętnych 
do udziału w tej pielgrzymce. Wyjazd w sobotę 9.10 o godz. 830 z parkingu przy 
probostwie. Zapisy chętnych w zakrystii. 
➢ Dzisiaj na rynku do godz. 1400 odbywa się akcja krwiodawstwa organizowana 

przez Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Rydułtowach 
➢ W minionym tygodniu odeszli do Pana: Krystyna Kwiatoń, Urszula Gorgosz, Sonia 

Kelner i Werner Kasza. Wieczny odpoczynek 


