
 Przeżywamy 14 niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego. Dzisiejsza 
kolekta jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Ka-
towicach. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 

 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00 
 We wtorek przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych i ogólno-

polska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę.  
 W czwartek 8 lipca, nasz parafianin – Zbigniew Szurek, podczas Mszy św. 

o godz. 18.00 przyjmie z rąk ks. biskupa Adama Wodarczyka święcenia diako-
natu stałego - pierwszy stopień sakramentu święceń. Akt ten to sakramental-
ne udzielenie daru Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać świętą wła-
dzę, pochodzącą jedynie od samego Chrystusa przez Jego Kościół. Diakoni nie 
są ustanawiani dla kapłaństwa, lecz dla posługi na wzór Chrystusa, który stał 
się sługą wszystkich. Diakonat stały może być udzielany tylko żonatym męż-
czyznom dla czynienia w Kościele posługi w życiu liturgicznym, duszpaster-
skim, społecznym i charytatywnym, aby przez fakt święceń skuteczniej mogli 
wykonywać swoje zadania. Do jego zadań należy między innymi asystowanie 
przy celebracjach, udzielanie niektórych sakramentów, głoszenie Słowa Boże-
go i przepowiadanie, odprowadzanie pogrzebów, a przede wszystkim poświę-
canie się różnym posługom charytatywnym. Serdecznie zapraszamy Parafian 
na to pierwsze takie wydarzenie w życiu naszej wspólnoty i do wspólnej mo-
dlitwy.  
 Zachęcamy grupy parafialne, aby w miarę możliwości i z zachowaniem 

wszelkich niezbędnych zasad podjęły się już swojej działalności w Parafii.  
 Ministrantów zapraszamy na spotkanie formacyjne i wycieczkę w czwar-

tek o godz. 9.00.  
 W następną środę, 14 lipca po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium 

na spotkanie z naszym parafianinem Danielem, który od kilku lat działa we 
wspólnocie Cenacolo w Peru. Będzie opowiadał o swojej posłudze misyjnej 
wśród dzieci i młodzieży Peru. 
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej na Ko-

ronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą 
w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr. od 26 do 30. W sobotę o 
godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi.  
 Trwają prace remontowe przy wejściu na chór kościoła. Prosimy o 

ostrożność przy przechodzeniu tamtą stroną. 
 W ławkach pojawiły się już siedziska, przypominamy o tym, że płyny de-

zynfekcyjne znajdują się przy wejściach do kościoła oraz przy konfesjonałach. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielne-

go i innych publikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą.  
 Są jeszcze wolne miejsca w autokarze na pielgrzymkę dla kobiet do sank-

tuarium M.B. Piekarskiej, która odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia. W tym 
celu należy wpisać się na listę w zakrystii. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Bronisław Ostrzołek, Irena 

Mezgier i Aurora Kubina-Duda. Wieczny odpoczynek… 
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Tygodn ik  informacyjny paraf i i  pw.  Św. Jerzego  w Rydu łtowach.  
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

   

Słowo życia: 

4 lipca 2021–  XIV Niedziela zwykła – Mk6,1-6 

5 lipca 2021 – Poniedziałek  -  Mt9,18-26 

6 lipca 2021– Wtorek   -  J4,34-38 

7 lipca 2021– Środa – Mt10,1-7 

8 lipca 2021 – Czwartek    - Mt10,7-15 

9 lipca 2021 – Piątek   - Mt10,16-23 

10 lipca 2021 – Sobota -  Mt10,24-33 
 

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                           04.07.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli z okazji 70 rocznicy 

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

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Łucji z okazji urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  

10.30 Msza św. Za ++ z ulicy Władysława od rodzin Skupień, Reis, Ulfig, 
Urbisz, Kin, Piechaczek, Śmieja, Rak, Hudek. 

12.00 Msza św. W intencji poczętego dziecka Magdy i Piotra z prośbą o zdro-
wie, prawidłowy rozwój i przebieg ciąży oraz o szczęśliwe rozwiązanie. 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Aleksandra Brachman, Jagoda Dą-

browa (ochrzczone: Kacper Szczotka, Filip Bizoń, Zofia Meyer, Wiktor 
Skaba). 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                      05.07.2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Józefa Durczok, żonę Annę.  

Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. 



18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Ewalda Brzezina, brata oraz ++ rodziców i teściów.  
2. Za + Antoniego Zanibol – dar od rodziny Rak. 
 

WTOREK – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.             06.07.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Teodora Koźlik, rodziców, teściów, brata Józefa, siostrę Urszulę.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Golasz z okazji   urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 
Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + męża Józefa Świtula oraz ++ rodziców z obu stron. 
2. Za + Antoniego Zanibol – dar od kuzynki Krystyny z rodziną.  
 

ŚRODA                                                                                  07.07.2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Sióstr Służebniczek i Rodziny błogosła-
wionego Edmunda Bojanowskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i rychłą kanonizację błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego.  
2. Za + Wojciecha Pająk w 7 rocznicę śmierci.   
Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki Nowak z okazji 65 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
 

CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.               08.07.2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Ernesta Doleżych w 4 rocznicę śmierci. 

Koronka do Miłosierdzia Bożego.    
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Igora 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.  
2. Msza św. z obrzędem święceń diakonatu – Zbigniew Szurek.  

 

PIĄTEK                                                                                         09.07.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Gertrudę i Andrzeja Czarneckich, Anielę i Władysława 

Marcinek, syna Zenona, Ernesta Ciuraj, Ewę Makszyńską, pokrewieństwo 
Czarnecki i Marcinek, dusze w czyśćcu cierpiące. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Elżbietę i Tadeusza Zalewskich, dziadków Martę i Hen-
ryka Grzenia oraz Agnieszkę i Antoniego Zalewskich. 
2. Za+ Józefa Poloczek, żonę Jadwigę oraz ++ rodziców z obu stron.    
 

SOBOTA                                                                                       10.07.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Rudolfa Matuła we wspomnienie urodzin. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa ró-
żańcowa którą poprowadzą Róże różańcowa nr 26-30 oraz nabożeń-
stwo do M. B. Nieustającej Pomocy 

13.00 Msza św. ślubna:   
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Elżbietę Spandel w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Dorotę Olbrich w 10 rocznicę śmierci, męża Jana, Gabrielę i Ed-
munda Cichecki, córkę Krystynę Stania.  
 

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                           11.07.2021 r. 

7.00 Godzinki o NMP 
7.30 Msza św.  Za ++ Adelajdę i Pawła Czogalik w kolejną rocznicę śmierci. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki i Mirosława Langer z 
okazji 20 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Wiktorii Obstoj z okazji 1 roczni-
cy urodzin z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 
Po Mszy św. błog. rocznego dziecka Wiktoria Obstoj 

12.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana Nosiadek z okazji 70 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Ignacego Wojaczek z okazji przyjęcia 
sakramentu chrztu św. z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Mszy św. chrzest Ignacy Wojaczek i błog. rocznego dziecka Grzegorz Na-
wrat.  

16.00 Nieszpory niedzielne. 

16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Martyna Maj, Lidia Barnaś. (Grze-
gorz Nawrat, Wiktoria Obstoj) 

 


