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 Obchodzimy dziś 22 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby 
naszej parafii. Od wtorku rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. W związku z tym zmieniamy porządek 
mszy z wakacyjnego na tradycyjny: w tygodniu powraca msza o godz. 8.15, a od niedzieli 6 września powraca msza 
o 18.00.   

 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00.  
 W poniedziałek po Mszy św. porannej zapraszamy do Oratorium do działającego w nim Klubu Seniora.  
 Mszę św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego odprawimy w czwartek 3 września o godz. 16.30. Przed 

mszą od godz. 16.00 okazja do spowiedzi św. dla dzieci, a po mszy poświęcenie tornistrów i podręczników. Podczas 
mszy będziemy się modlić w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego Szkół Podstawowych z terenu naszej parafii, 
uczniów i ich rodziców. Zacznijmy nowy rok szkolny od Bożego błogosławieństwa.  

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msza św. o nowe powoła-
nia kapłańskie, zakonne i misyjne w czwartek o godz. 7.00. Po niej nabożeństwo pierwszo czwartkowe. W pierwszy 
piątek miesiąca 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 miesiąca msza św. w intencji rodzin przyjmujących obraz MB Szensztackiej o godz. 7.00 
a po niej 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 dziewczęta na pierwsze powakacyjne spotkanie wspólnoty „Dzieci Maryi”, które odbędzie się w Domku 
Maryi w sobotę o godz. 10.00. 

 Nauka przedchrzcielna w sobotę o godz. 15.00 w oratorium św. Józefa. 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego po mszy porannej. W sobotę po mszy 

porannej nabożeństwo różańcowe, które w tym tygodniu poprowadzą róże żywego różańca nr 26-30, a o godz. 
16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej. 

 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. 
 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury.  
 Od września pragniemy zorganizować kolejny kurs lektorski i kantorski dla służby liturgicznej naszej parafii jak 

również dla świeckich pragnących włączyć się w grupę lektorów i kantorów świeckich. Na kurs zapraszamy także 
tych kantorów i lektorów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i formację. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 4 
września (piątek) po mszy wieczornej.  

 Witamy w naszej Parafii ks. Kamila Kiszewskiego, który pełnił będzie posługę wikarego i kapelana szpitalnego. 
Życzymy mu obfitości łask Bożych. 

 W następnym tygodniu podamy także termin Mszy św., na której podziękujemy ks. Michałowi za jego długoletnią 
posługę w naszej Parafii.  

 Spotkanie Rady Parafialnej w poniedziałek 7 września o godz. 19.00 – obecność obowiązkowa. 
 W niedzielę 13 września w Pszowie odbędzie się odpust. Już dziś informujemy, że w związku z trwającą pandemią 

nie odbędą się tradycyjne pielgrzymki, a wiernych zachęca się do uczestnictwa w odpuście w sposób duchowy łą-
cząc się za pośrednictwem transmisji w mediach. Komunikat w tej sprawie podamy w przyszłym tygodniu. 

 Dzisiaj na rynku odbywa się akcja honorowego krwiodawstwa w godzinach od 9 do 14, rejestracja dawców do 13. W 
godzinach od 10 do 12 przewidziany jest pokaz pierwszej pomocy oraz gry i zabawy dla dzieci wraz z OSP Ryduł-
towy. Serdecznie zachęcamy do podzielenia się tym najcenniejszym lekiem jakim jest krew.  

 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”. Szczegóły na plakacie i ulot-
kach.  Natomiast w niedzielę 20 września naszą Parafię tradycyjnie odwiedzą paulini z III zakonu i będą rozprowa-
dzać „Ewangelię na każdy dzień 2021” oraz „Ewangelię dla dzieci”.  

 Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. 
 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Marian Kamiński i Marian Pawlus. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
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X X I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 16, 21-27) 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wy-

cierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego 

dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech 

Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: 

"Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze same-

go siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje ży-

cie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść od-

niesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da czło-

wiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego 

razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania". 
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DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA                      30. 08. 2020 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + matkę Klarę Drobny w 1 rocznicę śmierci i we wspomnienie 95 

rocznicy urodzin, męża Ignacego. 
 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Milenki z okazji 3 rocznicy urodzin 

oraz w intencji Mikołaja Karczyńskiego z okazji przyjęcia chrztu świętego z 
prośbą o opiekę Aniołów Stróżów 
 i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i chrzest – Mikołaj Karczyński                   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kazimierza Skrzyszowskiego 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 w intencji Magdaleny i Piotra Chmielewskch z 
okazji 2 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz w in-
tencji Piotra z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Po mszy chrzest Bartosz Gołąb                    

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny Halfar z okazji 90 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

PONIEDZIAŁEK                                                                                     31. 08. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Judy Tadeusza z podzię-
kowaniem za wszelkie łaski w pewnej dobrej intencji z prośbą o dalszą opiekę 
Bożą dla całej rodziny. 

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


Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   

18.00  Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + męża Stanisława Kampik we wspomnienie urodzin. 
2. Za ++ Władysława i Anielę Marcinek, syna Zenona, Gertrudę i Andrzeja 

Czarnecki, Ewę Makszyńską, pokrewieństwo z obu stron. 

WTOREK                                                                                                01. 09. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + męża Stanisława, brata Andrzeja ++ rodziców Bronisławę i Ta-

deusza Pelc. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Henryka Zgrzędek i ++ rodziców z obu stron 
2. Za + Henryka Mrozek, rodziców z obu stron, Laurę Skowron. 

18.00 Msza św. Za + Urszulę Drapała w 1 rocznicę śmierci, męża Mieczysława. 

ŚRODA                                                                                                    02. 09. 2020 r.                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Henryka i Stefanię Wrobel. 
2. Za ++ Bertę i Alojzego Porwoł, teściów Adelajdę i Huberta, trzech synów, 

Agnieszkę Koczy. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty Sudoł z okazji urodzin  

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

18.00 Msza św. Za + Lidię Grzenia, siostrę Halinę Malina we wspomnienie ich urodzin 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA – Wspomn. Św. Grzegorza Wielkiego, pap. I dK       03. 09. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

pracujących i pochodzących z parafii o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe 
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
Po Mszy św. nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Za ++ Wincentego i Elżbietę Staniczek, ich synów Tadeusza i Piotra. 

16.30 Msza św. szkolna: W intencji dzieci Szkół Podstawowych nr 1 i nr 4, dyrekcję, 
nauczycieli i wychowawców z prośbą o światło Ducha Świętego i błogosławień-
stwo Boże w nowym Roku Szkolnym i katechetycznym. 

  18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Janinę Stasiak w 13 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ Marię i Piotra Stefanowskich w kolejną rocznice śmierci.   

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                                         04. 09. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian 
2. Za + męża Kazimierza Procek. 
Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Erwina z okazji 60 rocznicy 

zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane laski z prośbąo zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum.   

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 

2. Do Opatrzności Bożej w intencji pewnej rodziny w podziękowaniu za pomyśl-

ne zakończenie pewnej sprawy prosząc o potrzebne łaski i błogosławieństwo 
Boże na dalsze lata. 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                     05. 09. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. O dar życia wiecznego dla Urszuli. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 
26-30 oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. W intencji członków Róż różańcowych oraz za + Marię Elias. 
2. W intencji Rodzin przyjmujących Obraz M. B. Szensztackiej.   

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Julię Jenczmionka w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Jana Rycka, Annę i Wilhelma Sprysz.  Po Mszy św. chrzest Martyna Maj 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                            06.09.2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Anny w intencji Piel-

grzymów na Górę św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich Rodzinach.   

 9.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty i Jerzego z okazji 40 rocznicy zawar-

cia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane la-
ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Za Parafian  

10.30 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli Pogoda z okazji 85 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum. 
2. W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św. Wojciech Złotow-

ski, Jakub Namysło, Adam Świtula, Lena Banot, Kamil Bartczak, Dominika Ka-
lisz, Julia Koza, Paweł Kuźnik, Wiktoria Strzelec.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy i Przemysława Stankiewicz z 
okazji 15 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzię-
kowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Robert Prochownik.                                                           

16.00 Nieszpory niedzielne. 
 16.30 Msza św. koncelebrowana:  

1. Z obrzędem chrztu św. Mateusz Koścień Bartosz Rosga (ochrzczone: Adam 

Nikel, Oliwia Kłobuch, Mikołaj Karczyński, Bartosz Gołąb Martyna Maj). 
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uśmiechniętej w in-

tencji Iwonyi Pawła Buchowiec z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane laski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kariny i Marka Brzezina z okazji 30 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

 


