
 Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres spowiedzi i Komunii 
św. wielkanocnej. Dziś także pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do MB Piekarskiej. Polecamy 
wszystkich pątników w naszych modlitwach. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na 
potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
 Zapraszamy na nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.00. Jutro – w poniedziałek ostatnie na-

bożeństwo majowe. Przypominamy o istniejących ograniczeniach pandemicznych. Pamiętajmy, że 
wewnątrz pomieszczeń nadal należy zakrywać usta i nos maseczkami. W zakrystii każdy może 
odebrać maseczki jednorazowe, zachęcamy do zaopatrzenia się. Pamiętajmy o limicie 60 osób 
oprócz służby liturgicznej na mszy i innych obowiązkach związanych z pandemią. Dziękujemy Wam 
za cierpliwe stosowanie się do zaleceń.  
 Wspólnota Barka zaprasza na czuwanie we wtorek 1 czerwca o godz. 19.00.  Niech Dzień 

Dziecka będzie dniem podziękowań Bogu za swoje dzieci.  
 W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To dzień, kiedy da-

jemy świadectwo naszej wiary, uczestnicząc w procesji Bożego Ciała, która przejdzie ulicami Ofiar 
Terroru, Jagiellońską, Władysława i Bema. Prosimy mieszkańców wspomnianych i przyległych ulic 
o przyozdobienie okien na trasie oraz zaangażowanie się przy przygotowanie ołtarzy. Ołtarze będą 
w następujących miejscach:  1. ołtarz przy kaplicy przedpogrzebowej przygotowuje Kościół Do-
mowy z nadzwyczajnymi szafarzami; 2. ołtarz na ulicy Władysława przygotowują: wspólnota Barka 
wraz z mieszkańcami ulicy; 3. ołtarz przy zakładzie krawieckim na ulicy Bema przygotowuje Rodzi-
na bł. Edmunda Bojanowskiego przy współudziale sióstr służebniczek; 4. ołtarz przy Grocie Maryj-
nej przygotowuje Żywy Różaniec. Procesja wyrusza po Mszy św. o godz. 9.00 i na zakończenie 
procesji czyli ok. godz. 11.15 odbędzie się przy czwartym ołtarzu Msza św. W tym dniu nie będzie 
zatem mszy o godz. 10.30 i o 12.00. Procesje teoforyczne wokół kościoła w oktawie Bożego Ciała 
będą miały miejsce w kolejnych dniach po wieczornej Mszy świętej. Dzieci zapraszamy do sypania 
kwiatów. 
 W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

W pierwszy czwartek na mszy o godz. 7.00 w sposób szczególny pamiętamy w modlitwie o wszyst-
kich powołanych i modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z na-
szej Parafii.  
 W piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, po niej nabożeństwo. Istotą przeży-

wania pierwszego piątku i pierwszej soboty miesiąca jest spowiedź oraz udział w mszy św. i przyję-
cie komunii wynagradzającej. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00, natomiast w sobotę 
na adoracji od godz. 16.00. 
 W piątek i sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych i starszych 

parafian. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do środy włącznie. 
 Nauka przedchrzcielna w sobotę o godz. 15.00 w Oratorium.  
 Ministranci mają swoje spotkania w soboty o godz. 9.00, a Dzieci Maryi o 10.00. Zapraszamy 

na spotkania chętnych kandydatów do Ministrantów i Dzieci Maryi, szczególnie to zaproszenie 
kierujemy w stronę dzieci komunijnych i prosimy rodziców o umożliwienie dzieciom uczestnictwa 
w spotkaniu. Jednocześnie z radością informujemy, że kolejnych czterech ministrantów z naszej 
wspólnoty zostało wczoraj w parafii Kochłowice ustanowionych animatorami. Życzymy im wielu 
łask Bożych w pełnieniu swojej funkcji wobec młodszych. 
 Codziennie o odmawiamy 6.30 na Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w 

sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzi grupa kobiet „Miriam”. 
W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi.  
 W tym tygodniu rozpoczynamy kolejną serię spotkań przed bierzmowaniem. W środę 2 

czerwca klasa 8aSP1, a w przyszłym tygodniu będą to spotkania dla 8b, 8c i 8dSP1, oraz 8aSP4. 
Początek spotkań dla wszystkich grup są takie same: o 19.00. Na spotkanie uczestnicy przynoszą 
obowiązkowo wypełnione zgłoszenie do bierzmowania, które wcześniej można pobrać u ks. Kami-
la. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Dla małych dzieci 

proponujemy nowe czasopismo pt. „Staś” Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny UŚ. 
 Istnieje możliwość zarejestrowania się na szczepienie przeciwko Covid-19 w punktach szcze-

pień na terenie szpitala zarówno w Wodzisławiu jaki i Rydułtowach. 
 Dzisiaj - 30 maja na rynku w Rydułtowach odbywa się akcja honorowego krwiodawstwa or-

ganizowana przez Miejski Klub HDK. Początek o godzinie 9.00, rejestracja dawców do 13.30.  

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Zdzisław Pierścionek i Henryk Gola. Wieczny odpoczy-
nek… 
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NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                   30. 05. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Reginę Kasprowicz. 
9.00 Msza św. Za + Radomira Marciniak – dar od współpracowników Ośrodka 

Zdrowia koło basenu.   
10.30 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana w intencji ks. Pro-

boszcza Witolda Psurka z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej. Te Deum.  

12.00  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marioli i Piotra  z okazji 20 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w  rodzinie.    

16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30  Msza św. Za + Janinę Sierpińską w 4 rocznicę śmierci, Kazimierza i Andrzeja 

Sierpińskich, Marię Sułkowską, dziadków z obu stron.  
18.00 Msza św. Za + Zygmunta Stebel, syna Grzegorza.   

 

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP                            31. 05. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Elfrydę Mazurek w 20 rocznicę śmierci, męża Wiktora. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Otylię Elsner w 25 rocznicę śmierci.  
17.30 Nabożeństwo majowe   



18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Grażynę Żymełka w 4 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ Elżbietę Baron i Annę Szweda.    
 

WTOREK – Wspomnienie św. Justyna, męcz.                                01. 06. 2021. r   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Radomira Marciniak – dar od Adama Gawlik ze Zwiernika. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Janinę i Józefa Ksionszko ++ dziadków z obu stron.  
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Jana Dragon w 2 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ Wilhelma i Anastazję Gregiel. 
 

 

ŚRODA                                                                                 02. 06. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za ++ Konrada i Marię Siwczyk.   
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Jadwigę i Józefa Kłosek, wnuka Krzysztofa oraz dziadków. 
2.  Za + Tadeusza Makoś, braci i rodziców.  

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy z okazji urodzin z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.    
   

CZWARTEK – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA           03. 06. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii, o 

uświęcenie duchowieństwa oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  
9.00 Msza św. W intencji Parafian. 

 

po Mszy św. procesja teoforyczna ulicami naszego Miasta 
 

 

Msza św. bezpośrednio po procesji   Do Opatrzności Bożej w intencji Renaty 
z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory świąteczne 
16.30 Msza św. Za ++ rodziców Klotyldę i Konstantego Reis, rodzeństwo Barbarę i 

Piotra z żoną Stefanią. 
18.00 Msza św. Za + Jadwigę Chodura w 1 rocznicę śmierci ++ rodziców Głowackich, 

rodzinę Rupnik i Musioł.  
 

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                                      04 . 06. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafia. 
2. Za + Jana Ligockiego.  
Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Henryka Hensel w 3 rocznicę śmierci. ++ rodziców z obu stron.  
18.00 Msza św. koncelebrowana. 

1. Za ++ rodziców Marię i Wojciecha Seman, Marię i Ludwika Musioł. 
2. Za + Andrzeja Jabłońskiego – dar od Barbary Kranc z rodziną.  
 

PIERWSZA SOBOTA – Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz.     05. 06. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7 .00 Msza św. Za + męża Bogusława Sułkowskiego w 3 rocznicę śmierci ++ rodzi-

ców z obu stron.             
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 Żywego Różańca oraz za ++ Stanisława Winkler, Maria 
Stebel, Aleksandra Ryszka. 
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej. 

17.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elżbiety Januszka z okazji 100 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. Po Mszy św. chrzest – Wiktoria Grabowska.        
      

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                 06. 06. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji Kapła-

nów pracujących w naszej Parafii z podziękowaniem za odebrane łaski z proś-
bą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej. 

9.00 Msza św. Za + ks. proboszcza Bernarda Sodzawicznego w 3 rocznicę śmierci.   
10.30 Msza św.  Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. 

Proboszcza Witolda Psurka z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej – dar 
od Legionu Maryi. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych w intencji Renaty Strzelec jako podziękowanie za uzdrowienie oraz 
Wspólnocie Parafialnej za modlitwę i o radość życia wiecznego zmarłego męża 
Józefa. Po Mszy św. 2 chrzty Artur i Karol Witkowscy i bł. rocznego dziecka Julia Chromik.                                                   

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św.  Igor Tkocz, Kamil Augustyn ( ochrzczone: 

Igor Tkocz, Paulina Smolnik, Anita Przybylska, Wiktoria Grabowska, Artur i 
Karol Witkowscy )  

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra z okazji 55 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 



Boże dla całej rodziny.    
 


