
 
➢ Przeżywamy dziś 19 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Ko-

lekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby Wy-
działu Teologicznego UŚ. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  

 

-------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 

➢ Zapraszamy jeszcze dzisiaj na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 
Przypominamy także, że ostatnia Msza św. w niedzielę jest sprawo-
wana w naszym kościele o godz. 20.00.  
➢ W naszej parafii witamy ks. Alfreda Tatarzyna, naszego parafia-

nina, który jako emerytowany proboszcz, będzie pomagał nam  
w duszpasterstwie i już teraz dziękujemy mu za posługę.  
➢ W sobotę przypada dzień fatimski. Dlatego po mszy wieczornej  

o godz. 17.00, odprawimy nabożeństwo fatimskie i różaniec oraz 
udamy się z procesją do groty. Prosimy przynieść ze sobą świece. 
➢ Zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SY-

CHAR, które odbędzie się w oratorium w sobotę 13 sierpnia po mszy 
wieczornej. Zapraszamy osoby samotne oraz małżeństwa nie tylko w 
kryzysie. Spotkanie prowadzi siostra psycholog Małgorzata Skonie-
czek.  
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej 

na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę ró-
żańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą mężczyźni z Żywego Ró-
żańca. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja 
do spowiedzi.  
➢ Mamy zarezerwowany autokar na pielgrzymkę kobiet do Piekar 

Śląskich 21 sierpnia. Zapisy w zakrystii do następnej niedzieli włącz-
nie. Wyjazd autokarem z parkingu przy probostwie o godz. 7.00, po-
wrót po godz. 16.00 
➢ W czwartek 11 sierpnia wyrusza z naszej parafii tradycyjna piel-

grzymka na Górę św. Anny.  
➢ W ubiegłym tygodniu przywieźliśmy zakupiony wcześniej kamień 

na elewację muru wokół starego cmentarza od strony banku. W naj-
bliższym czasie rozpoczną się prace kamieniarskie.  
➢ Ponieważ msza w niedzielę o godz. 20.00 cieszy się dużym zain-

teresowaniem, postanowiliśmy zachować ją w miesiącu wrześniu  
i październiku, a być może nawet na stałe. Na razie można rezerwo-
wać wolne intencje mszalne na wrzesień i październik. 
➢ Kalendarz na rok 2023 z Gościa Niedzielnego już są do nabycia 

w zakrystii. 
➢ Przypominamy, że w miesiącu sierpniu sobotnie mityngi Anoni-

mowych Alkoholików będą miały charakter informacyjny i serdecznie 
na nie zapraszamy wszystkich szukających pomocy.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa 

Niedzielnego, na stoliku z prasą znajdziemy także inne ciekawe pu-
blikacje. 

 
   

 

Słowo życia: 
7 sierpnia 2022 –   19 Niedziela Zwykła –  Lk12,32-48 
8 sierpnia ca 2022 – Poniedziałek  - Mt17,22-27 

9 sierpnia 2022 – Wtorek   - Mt25,1-13 
10 sierpnia  2022 – Środa – J12,24-26 
11 sierpnia  2022 – Czwartek    - Mt18,21-19,1 
12 sierpnia 2022 – Piątek   - Mt19,3-12 
13 sierpnia 2022 – Sobota – Mt19,13-15 

 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                               07.08.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. W intencji Sióstr Służebniczek i Rodziny Edmunda Boja-

nowskiego z podziękowaniem za odebrane łaski oraz o rychłą ka-
nonizację bł. Edmunda Bojanowskiego. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty i Janusza Jur-
kowskich z okazji 40. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marka Rużyckiego z oka-
zji 50. 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 Alojzego Trzeciok z oka-
zji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum. 

14.30 Msza św. ślubna: Katarzyna Niesporek – Piotr Klanowski 
16.00 Nieszpory niedzielne   
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16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Damian Fojcik-Lamża, 
(ochrzczone: Lilianna Haśnik, Leon Warnicki, Oktawia Kuklińska). 

20.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Lidii z okazji 70. rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

 

PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Dominika, prezb.               08.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Ludwika Kocjan. 

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
18.00 Msza św. Za + Józefa Jenczmionka – dar od rodziny Szurek. 

 

WTOREK- Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dz. i Męcz.         09.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Kunegundę Makoś, męża Stanisława, synów Tade-

usza, Henryka, Stanisława. 
Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Andrzeja Loranc, ++ rodziców Józefa i Emilię, braci i siostry. 
2. Za + Wojciecha Ochnik w 4 rocznicę śmierci. 
  

ŚRODA – Święto św. Wawrzyńca, diak. i męcz.              10.08.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Annę i Huberta Skiba w kolejną rocznicę 

śmierci. 
Po mszy św. Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego. 

18.00 Msza św. Za + Jana Kasprzaka w 1 rocznicę śmierci. 
 

CZWARTEK  - Wspomnienie św. Klary, dz.                    11.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Michalinę Bulenda w kolejną rocznicę śmierci.   

Po mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
18.00 Msza św. Za + Marię Nawrat we wspomnienie 100. rocznicy uro-

dzin. 
  

PIĄTEK                                                                                        12.08.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Annę Ligacz, męża Wilhelma, syna Henryka, dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

18.00 Msza św. Za + męża Stanisława Kampik we wspomnienie urodzin.  
  

SOBOTA                                                                                         13.08.2022r. 

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Annę i Henryka Koźmicki.  

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Żywy Róża-
niec mężczyzn oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy   

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 
Pokuty 

17.00 Msza św. koncelebrowana: 
1.  Za + Jadwigę Buchalik w 1 rocznicę śmierci. 
2. W int. Czcicieli Matki Bożej fatimskiej.  

Po mszy nabożeństwo fatimskie modlitwa różańcowa i procesja 
do Groty 
 

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                 14.08.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety z okazji kolej-

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

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Romana Żur-
kowskich z okazji 10. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji syna Szymona Ryszka z 
okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pracowników Ciepłowni 
Rydułtowy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże w rodzinach. 
Po Mszy św. chrzest – Krzysztof Galanek 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Marta Kawka, Jan Pruchnal. 
20.00 Msza św.  Za ++ Rudolfa i Agnieszkę Warło, syna Tadeusza, sy-

nową Elżbietę. 
 


