
O G Ł O SZE N I A  D U S Z P A S T E R S K I E   
27.09-04.10.2020 

 W 26 niedzielę zwykłą obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy z powo-
du wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest 
na potrzeby naszej Parafii.  

 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w nim Klubu Seniora. Kantorów i lektorów, 
zwłaszcza tych przygotowujących się do posługi, zapraszamy w poniedziałek po Mszy św. wieczornej do Oratorium na spo-
tkanie dotyczące emisji głosu. Również w poniedziałek kolejne spotkanie kursu ALPHA. Początek, tradycyjnie o godz. 19.00 w 
restauracji Paradiso na rynku.  

 We wtorek przypada Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Po mszy wieczornej o godz. 19.00 zapraszamy 
do oratorium na spotkanie kobiet grupy Miriam. 

 Spotkanie z rodzicami młodzieży klas ósmych naszej z naszej Parafii, przygotowujących się do przyjęcia w 2021 roku sakra-
mentu bierzmowania, odbędzie się we środę po Mszy św. wieczornej w kościele.  

 Z racji rozpoczynającego się w październiku miesiąca Różańca św. prosimy wspólnoty działające przy parafii o prowadzenie 
nabożeństw różańcowych. W tym celu należy wpisać grupę na listę znajdującą się w zakrystii. Wszystkich Parafian gorąco za-
praszamy na nabożeństwa różańcowe i przypominamy, że każdy kto wypełnia tę praktykę pobożnościową może zyskać od-
pust zupełny. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie całe rodziny, szczególnie dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierw-
szej Komunii Św., oraz młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nabożeństwa różańcowe od-
prawiane są od poniedziałku do piątku o 17.15, w soboty o 16.15, a w niedziele o 15.45. 

 1 października po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. Zapraszamy na nie także 
wszystkich chętnych, pragnących zaangażować się w wolontariat i pomoc charytatywną wśród naszych Parafian. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msza św. o nowe powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne w czwartek o godz. 7.00. Po niej nabożeństwo pierwszo czwartkowe. W pierwszy piątek mie-
siąca msza św. do NSPJ w intencji Parafian o godz. 7.00, a po niej nabożeństwo wynagradzające NSPJ. Msza św. w intencji 
dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.00. W pierwszą sobotę mie-
siąca msza św. w intencji członków Róż Różańcowych oraz w intencji rodzin przyjmujących obraz MB Szensztackiej o godz. 
8.15, a przed mszą różaniec i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. 

 W piątek i sobotę począwszy od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną, zapisy przyjmowane są w zakrystii 
i kancelarii do środy.  Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W sobotę po 
mszy porannej nabożeństwo różańcowe, które w tym tygodniu poprowadzą Siostry Służebniczki, a o godz. 16.00 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej. 

 Nauka przedchrzcielna w sobotę 3 października o 15.00 w oratorium. Msza św. za dzieci ochrzczone i z udzieleniem sakra-
mentu chrztu w niedzielę 4 października. Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez ca-
ły 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 terminie 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 parafialnej. 

 Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Prosimy o zaplanowanie czynności związanych z porządkami na 
cmentarzu. Śmieci prosimy segregować i wrzucać do kontenerów. Przy okazji przypominamy, że są one przeznaczone tylko 
na śmieci z cmentarza typu znicze, wkłady czy stare kwiaty, a nie pochodzące z gospodarstw domowych typu stare talerze, 
butelki albo powstałe w wyniku remontu czy sprzątania domostwa. Niestety często widzimy jak ludzie wrzucają do cmentar-
nego kontenera swoje domowe śmieci. Ponadto ostatnio nasiliła się plaga kradzieży na cmentarzu kwiatów i zniczy oraz zda-
rzają się tam inne sytuacje niezwiązane z charakterem tego miejsca i szacunkiem jaki winniśmy okazywać zmarłym. Dlatego, 
wzorem innych cmentarzy, będzie on zamykany po zmroku i otwierany dopiero rano. Proszę przekazać tą informacje swoim 
bliskim i znajomym.  

 Na podstawie wskazań Kurii Archidiecezjalnej informujemy, że aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie 
tzw. kolędy w tradycyjnej formie. Odwiedziny duszpasterskie ograniczamy więc wyłącznie do błogosławieństwa nowych 
domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy. W najbliższym czasie poinformujemy o czasie i sposobie realizacji takich od-
wiedzin, a w kancelarii parafialnej już można zgłaszać chęć przyjęcia kolędy. W zamian będziemy w okresie Bożego Narodze-
nia odprawiać Msze święte w intencji Parafian z poszczególnych ulic na które już teraz serdecznie zapraszamy.  

 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Stolicę Apostolską jako świętopietrze. 
 W niedzielę 11 października będziemy przeżywali XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus tuus” 
 Przypominamy, że dzisiaj w Oratorium akcja krwiodawstwa 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 odeszła do Pana Aniela Drobnionka. Wieczny odpoczynek… 
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X X V I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 21, 28-32) 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Co myślicie? Pewien człowiek miał 

dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. 

Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powie-

dział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch 

spełnił wolę ojca?" Mówią Mu: "Ten drugi". Wtedy Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę, powia-

dam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł 

bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś cel-

nicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu 

uwierzyć". 
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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. 2 chrzty – Filip Szczyrba, Weronika Gibek  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św.  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Justyny i Adama z okazji 10 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane 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.  
 

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


PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Wacława, męcz.                                      28. 09. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św.  Za + Mariana Kamińskiego – dar od sąsiadów z bloku 44 przy ul. Plebiscy-

towej. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. Za ++ rodziców Górecki, Mandrysz, Procek i dziadków z obu stron.   

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Elfrydę Karalin we wspomnienie urodzin, męża Czesława w 25 rocznicę śmier-

ci.  
2. Za + Marię Sułkowską w 2 rocznicę śmierci.   

 

WTOREK – Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Michała                                  29. 09. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Wandę i Leonarda Sikora. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za ++ Felicję i Franciszka Chromy, córkę Salomeę, zięcia Gintra, wnuka 

Wojciecha. 
12.00 Msza św. ślubna: Martyna Cieśla – Przemysław Luszczymak. 
18.00 
 

Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Annę Cebula w 2 rocznicę śmierci, córkę Jolantę. 
2. Za + Stefana Korbica w 8 rocznicę śmierci, żonę Cecylię.  

 

ŚRODA – Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK                                         30. 09. 2020 r.                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Anielę i Ernesta Jeszka.  
2. Za + Jerzego Połomskiego. Rodziców, teściów ++ z rodzin Połomski, Achtelik, 

Szyndzielorz, Szymański, Piskorski i Kubica ora dusze w czyśćcu cierpiące. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Wacława Sztuła, siostrę Czesławę oraz dziadków 

z obu stron. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Janinę Sosna w 4 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ Marię i Leona Walkowiak w rocznicę śmierci. 

 

I CZWARTEK MIESIĄCA   – Wspomn. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK         01. 10. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana za kapłanów pracujących i pocho-

dzących z naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i misyjne oraz o uświęcenie du-
chowieństwa. 
2. Za ++ Krystynę i Bolesława o radość życia wiecznego. 
Po Mszy św. nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + ojca Leona Langer w 4 rocznicę śmierci.   
13.00 Msza św. ślubna: Katarzyna Szewczyk – Jarosław Wolny. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Irenę Weber w 1 rocznicę śmierci.  
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. 1.  Za ++ rodziców Annę i Henryka Koźmickich. 

2.  Za + Felicytę Skrzyszowską w 13 rocznicę śmierci.   
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów              02. 10. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Renatę Bańka w 5 rocznicę śmierci. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 
2. Za + Rajmunda Kasperek w rocznicę śmierci. 

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                                          03. 10. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Dorotę Krautwurst w 7 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Krautwurst, Sluga 

i Pałka. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Siostry Służebniczki 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. 

14.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Magdaleny i Wiesława Skrobacz z okazji 50 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   

16.15  Nabożeństwo różańcowe. 
17.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Żanety Kłosek z okazji 50 rocznicy urodzin 

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

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                  04. 10. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Henryka Woźnica w 30 rocznicę śmierci, żonę Jadwigę o radość życia 

wiecznego. 
9.00 Msza św. Za + Karinę Kowol – dar od rodziny.   
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Julii  Szweda  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.  

12.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Bożeny i Leszka Staniek z okazji 30 rocznicy za-

warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Bronisława Cieśla z okazji 50 rocznicy za-

warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest – Oliwia Lapisz 

15.45 Nabożeństwo różańcowe. 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Klara Szewczyk (ochrzczone: Ignacy Wicherek, 

Aleksandra Worek, Filip Szczyrba, Oliwia Lapisz, Weronika Gibek). bł. roczn. dz. Kinga 
Świtula 

18.00 Msza św.  Za + Eugeniusza Stępkowskiego i Marzannę Konieczny w 1 rocznicę ich 
śmierci oraz za + Janinę Stępkowską.   

 



 


