
➢ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w 
Katowicach. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
➢ Wszystkim zaangażowanym we wczorajszy Festyn Parafialny składamy serdeczne „Bóg 

zapłać!”. Za wszelką pomoc, osobiste zaangażowanie, podarowane ciasta i inne produkty, 
złożone ofiary, za wielogodzinną obecność dla innych, za waszą otwartość a przede wszystkim 
za radość i okazane serce w dziele pomocy choremu Irkowi. Na stronie parafialnej i fejsbukowej 
naszej parafii można zobaczyć relacje z wczorajszego wydarzenia.  
➢ Rozpoczął się miesiąc październik tradycyjnie poświęcony modlitwie różańcowej. 

Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe odprawiane są 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. Dla dzieci w zakrystii po każdym 
różańcu możliwość odebrania obrazków różańcowych. Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo 
różańcowe o godz. 15.45.  
➢ W poniedziałek zapraszamy po mszy o 815 na spotkanie Legionu Maryi. Od poniedziałku 4 

października wznawia swoją działalność Rydutowska Szkoła Biblijna. Zapraszamy na krąg 
biblijny w każdy poniedziałek po Mszy św. wieczornej. Spotkania odbywać się będą w oratorium. 
➢ Wspólnota Barka zaprasza na czuwanie modlitewne we wtorek 5 października o godz. 

19.00 w kościele. Po czuwaniu spotkanie w oratorium i poczęstunek. Legion Maryi zaprasza w 
środę 6 października na Mszę św. o godz. 8.15 z okazji 27 rocznicy istnienia legionu w parafii. 
➢ W środę o godz. 16.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji dyrekcji i wychowawczyń 

Niepublicznego Przedszkola im. Edmunda Bojanowskiego o Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski w rozpoczętym roku. Zapraszamy na spotkanie ruchu szensztackiego w środę 6 
października godz. 9.00 do oratorium 
➢ W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Po mszy porannej odprawimy nabożeństwo 

o nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii. W czwartek zapraszamy dzieci i 
młodzież, a zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają przygotowanie do sakramentu bierzmowania 
na mszę szkolną o 1630. Od 1600 okazja do spowiedzi dla dzieci. Drodzy rodzice, zadbajcie o 
regularną spowiedź i komunię świętą swoich dzieci. W sposób szczególny przypominamy o tej 
mszy uczniom klas 6 i 7 szkół podstawowych, gdyż jest ona dla nich elementem przygotowania 
do sakramentu bierzmowania. 
➢ Przypominamy, że w sobotę 9 października wyruszy z naszej parafii autokarem 

pielgrzymka Żywego Różańca do sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Wyjazd o godz. 830 
z parkingu przy probostwie. Zapisy chętnych w zakrystii. 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 
zmagających się z problemami choroby alkoholowej.  
➢ W przyszłą niedzielę 10 października Dzieci Maryi będą rozprowadzać tzw. papieskie 

kremówki. Jest okazja z racji dnia papieskiego, dlatego do każdej kremówki będzie dołączony 
cytat z pism św. Jana Pawła II. Przy wyjściu z kościoła będą natomiast zbierane datki na fundację 
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wszystkich studentów w imieniu ks. Arcybiskupa zapraszamy do 
katedry w Katowicach na Międzyuczelnianą Inaugurację Roku Akademickiego w niedzielę 10 
października o godz. 18.00, podczas której wybitny kardiochirurg -prof. Marian Zembala zostanie 
uhonorowany nagrodą „Lux ex Silesia”. 
➢ Przypominamy dzieciom, że po każdej niedzielnej mszy w zakrystii można odbierać 

naklejkę, którą trzeba umieścić w książeczkach otrzymanych od katechetów.  
➢ Drugie spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych odbędzie się 

15 października (piątek) o godz. 19.00 w kościele. Gościem spotkania będzie Andrzej Sowa, 
który wyrwał się z uzależnienia i dziś pomaga innym uporać się z tymi problemami. Zapraszamy 
na to spotkanie także rodziców bierzmowańców i wszystkich chętnych. 
➢ 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 Rodzina 
Domowego Kościoła. W sobotę o godz. 1600 adoracja i okazja do spowiedzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych 

publikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą. 

➢ W minionym tygodniu odeszli do Pana: Kornelia Staniek, Sonia Kelner i Jan Wypych. 
Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
3 października 2021–  XXVII Niedziela zwykła –Mk10,2-16 
4 października 2021– Poniedziałek  -  Lk10,25-37 

5 października 2021– Wtorek   - Lk10,38-42 
6 października 2021– Środa – Lk11,1-4 
7 października 2021– Czwartek    - Lk11,5-13 
8 października 2021– Piątek   - Lk11,15-26 

9 października 2021– Sobota -  Lk11,27-28 
 

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 Marian 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 błogosławieństw 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, Jakub Zenke, Jan Prucnal 
(ochrzczone: Samuel Klapec, Rafał Barabasz,  Lidia Kubik). 

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

PONIEDZIAŁEK- Wspomnienie sw. Franciszka z Asyżu                                     04.10.2021r  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Henryka Woźnica, żonę Jadwigę. 



8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Henryka i Martę Sosna, syna Czesława, synową Ewę. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Annę i Henryka Koźmicki 
2. Za + Józefa Brzonkalik oraz rodziców Emila i Marię w kolejną rocznicę śmierci.  

WTOREK – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.                                05.10.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za++ rodziców Elfrydę i Zygfryda Leder. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św.  Za + Helenę Śmieja w 1 rocznicę śmierci. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Gertrudę i Franciszka Siodmok. 
2. Za + Marię Ulfig w 1 rocznicę śmierci, dwóch mężów Henryka i Maksymiliana.  

ŚRODA                                                                                                              06.10.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP        
7.00 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego za ++ Jadwigę, Dariusza i Huberta. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. W intencji Członków Legionu Maryi z okazji 27 rocznicy powstania 

i w intencji ks. Jacka kierownika duchowego.    
16.30 Msza św. W intencji dzieci, rodziców, pracowników, dyrekcji i 

wychowawczyń Niepublicznego Przedszkola im. Edmunda Bojanowskiego 
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rozpoczętym roku. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Tadeusza Miczek w 2 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Elżbietę i Pawła Kowalskich w kolejną rocznicę śmierci oraz za 
ich ++ rodziców.  

CZWARTEK – Wspomnienie NMP Różańcowej                                              07.10.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji tych dobrodziejów i ludzi 

życzliwych spotkanych na drodze mojego życia z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla nich.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Stefana Kolarczyk, męża Jana, syna Stanisława, Henryka 

Skupień, dusze w czyśćcu cierpiące. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Józefa Strzelec – dar od szwagra Ewalda z 

rodziną.  
17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + męża Andrzeja Jabłońskiego. 
2. Za + Piotra Szombara w 2 rocznicę śmierci. 

PIĄTEK                                                                                                           08.10.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Renatę Dierżenga – dar od sąsiadów.    

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Jadwigę Zając we wspomnienie urodzin.      

17.15 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Norberta Szweda w 8 rocznicę śmierci.   
2. Za + Wernera Tomas w 1 rocznicę śmierci ++ rodziców.  

SOBOTA                                                                                             09.10.2021r.   

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej 

Uzdrowienia Chorych  o szczęśliwy zabieg dla Tadeusza.   
Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa którą prowadzi Rodzina Domowego Kościoła oraz 
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   

8.15 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Jana Wolnik. 

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty i Stanisława 
Kalawskich z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   

16.15 Nabożeństwo różańcowe 

17.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Anielę i Edmunda Groborz, syna ks. Henryka Groborz. 
2. Za + Józefę Zygmunt, męża Władysława w kolejną rocznicę śmierci i we 
wspomnienie urodzin orz za zmarłego zięcia Krzysztofa.    

18.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Michała 
Archanioła w intencji współpracowników firmy „Michel” i ich rodzin z okazji 
40 rocznicy istnienia z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże. Te Deum.  Po Mszy św. chrzest Rafał 
Barabasz 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                      10.10.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Reginę Goraus w 2 rocznicę śmierci.  
 9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Klaudii Pytlik z okazji 30 rocznicy 

urodzin oraz babci Rozalii z okazji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli z okazji 70 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 w intencji Katarzyny i Bronisława z okazji 
25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. Po Mszy św. chrzest: Nikodem Wręczycki 
i bł. rocznego dziecka Zofia Szozda    

15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci:  Paulina Rolnik (Dagmara 

Piechota, Rozalia Spadło, Oskar Glanc). 



18.00 Msza św. Za + Anielę Szczyra, męża Jerzego ++ rodziców i teściów. 

 


