
 Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a w naszej Parafii trwają uroczyste 
Pierwsze Komunie Święte. Pamiętajmy w naszych modlitwach o dzieciach komunijnych i ich rodzinach. 
Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary. 
 Dzisiaj na mszach o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 grupy dzieci przyjmą po raz pierwszy Komunię św. Ze wzglę-

du na ograniczenia prosimy Parafian o uczestniczenie w mszach w innych godzinach, także tych dodatkowych o 
15.00 i 19.15. Zapraszamy na nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.00. 
 Przypominamy o istniejących ograniczeniach pandemicznych. Od wczoraj nie musimy zakrywać ust prze-

bywając na zewnątrz budynków, ale nadal obowiązuje nas ten wymóg wewnątrz pomieszczeń. W zakrystii każdy 
może odebrać maseczki jednorazowe, zachęcamy do zaopatrzenia się. Dziękujemy Wam za cierpliwe stosowanie 
się do zaleceń.  
 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego po mszy porannej, 

o godz. 15.00 w kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego, a wieczorem o godz. 19.00 konferencja i adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 
 Ponieważ od poniedziałku dzieci i młodzież wracają do szkół na lekcje, dlatego też chcemy wznowić spo-

tkania w grupach dla Dzieci Maryi i Ministrantów. W sobotę 22 maja spotkanie o godz. 9.00 dla ministrantów. Po 
nim  
o 10.00 w ogrodzie probostwa wspólny piknik dla Ministrantów i Dzieci Maryi. Zapraszamy na spotkanie chętnych 
kandydatów do Ministrantów i Dzieci Maryi, szczególnie to zaproszenie kierujemy w stronę dzieci komunijnych  
i prosimy rodziców o umożliwienie dzieciom uczestnictwa w spotkaniu. 
 W sobotę o godz. 18.00 zapraszamy na Wigilię przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
 Bardzo dziękujemy członkom Żywego Różańca, który w tym roku ofiarował kwiaty dla figury Matki Bożej 

Fatimskiej na comiesięcznych nabożeństwach. 
 Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Będą one odprawiane codziennie: od poniedział-

ku do piątku o godz. 17.30, w soboty o godz. 16.30, a w niedzielę o godz. 16.00. Zapraszamy codziennie o 6.30 na 
Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygo-
dniu poprowadzą róże różańcowe nr 11-15. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi.  
 Przypominamy, że sakrament Bierzmowania dla młodzieży aktualnych klas ósmych naszej Parafii, udzielony 

będzie przez biskupa Adama w sobotę 18 września. W czerwcu odbędą się jeszcze spotkania przed bierzmowa-
niem dla każdej klasy osobno: 2 czerwca 8aSP1, 8 czerwca 8bSP1, 9 czerwca 8cSP1, 10 czerwca 8dSP1, 11 
czerwca 8aSP4 i 16 czerwca 8bSP4. Godziny spotkań będą podane w terminie późniejszym. Na spotkanie 
uczestnicy przynoszą obowiązkowo wypełnione zgłoszenie do bierzmowania, które wcześniej można pobrać u ks. 
Kamila. 
 Informujemy, że w tym roku będzie możliwe zorganizowanie procesji Bożego Ciała, ale z zachowaniem 

ograniczeń epidemicznych. Z tej racji, chcemy, aby trasa była w miarę krótka, a ulice na tyle szerokie, by nie 
dopuścić do nadmiernego zagęszczenia. Dlatego tegoroczna trasa będzie wiodła ulicami: Ofiar Terroru do Jagiel-
lońskiej, Jagiellońską, Władysława, Bema w stronę kościoła do skrzyżowania, Ofiar Terroru do kaplicy przedpo-
grzebowej i do kościoła. Ołtarze będą umiejscowione na ulicach: Jagiellońskiej, Władysława i Bema oraz przy 
Grocie Maryjnej. Osoby chętne do tego, by w obrębie ich posesji znajdował się ołtarz, a także chętnych do stawia-
nia ołtarzy prosimy o kontakt z proboszczem. 
 W czwartek przeżyliśmy bardzo poważną w swoich skutkach burzę. Wiele domów zostało podtopionych, 

dobytek wielu mieszkańców miasta jak i infrastruktura miejska zostały uszkodzone. Wszystkim szczerze współczu-
jemy. Pomagajmy sobie nawzajem w takich chwilach. Przy tej okazji dziękujemy strażakom z PSP jak i OSP jak i 
wszystkich innym osobom za ich trud i poświęcenie by usunąć rozlewiska i wypompować zalane piwnice. Również 
nasza Parafia doświadczyła skutków nawałnicy w postaci zalanego cmentarza czy piwnic, oraz uszkodzenia 
systemów elektronicznych sygnalizacji pożarowej, mikrofonów, ekranów, kamer monitoringu czy kropielnic. Na 
szczęście tuż przed nawałnicą skończyliśmy dokonywać wycinki chorych i uszkodzonych drzew na cmentarzu, 
dlatego uniknęliśmy niebezpieczeństwa uszkodzenia grobów. Najbardziej brzemienne w skutkach, a przy tym 
najdroższe będzie usuwanie uszkodzenia systemu sygnalizacji pożarowej niezbędnej dla bezpiecznego użytkowa-
nia naszego kościoła. Uszkodzony sprzęt będziemy sukcesywnie wymieniać na nowy, ale ponieważ to bardzo 
kosztowne urządzenia, będzie to wymagało czasu. Za wszelkie ofiary na ten cel złożone serdecznie dziękujemy.  
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego. XV Pielgrzymka Apostolatu 

Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się  w sobotę 12 czerwca br. Istnieje również możliwość uczest-
nictwa w formie online. Szczegóły w gablotce. 28 maja od godz. 9.00 w przychodni „Koło basenu” odbędzie się 
badanie USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych. Więcej informacji na plakacie w gablotce. 
 Zespół Szkół Urszulańskich zaprasza na rekrutację do swoich szkół. Szczegóły na plakacie w gablotce. 

Również szkoła sportowa w Rybniku informuje, że rozpoczyna się nabór do szkoły. Informacje na plakacie w 
gablotce.  

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Stanisław Winkler i Tadeusz Czerwiński. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
16 maja 2021 –  Niedziela  Wniebowstąpienia – Mk16,15-20 

17 maja 2021 – Poniedziałek  -  J16,29-33 

18 maja 2021 – Wtorek   -  J17,1-11a 

19 maja 2021 – Środa – J17,11b-19 

20 maja 2021 – Czwartek    - J17,20-26 

21 maja 2021 – Piątek  - J21,15-19 

22 maja 2021 – Sobota -  J7,37-39 
 

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO                 16. 05. 
2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji  Agnieszki z okazji 30 rocznicy 
urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny 

9.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji  Roberta Tkocz z okazji 22 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej  
rodziny  
2. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św.  
12.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Eleonory z okazji 80 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 Pierwszej Komunii św.  

15.00 Msza św. Za + męża Jarosława Jastrząb.  
16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30  Msza św. Za ++ teściów Marię i Emila Jordan, syna Piotra.  

Po Mszy św. błog. rocznego dziecka Oliwia Lapisz. 
18.00 Msza św. Za + Elfrydę Mrózek, Emilię i Jarosława Hanak + Augustynę i syna 

Stanisława Hałas. 



19.15 Msza św. Za + Jadwigę Durczok, męża Jerzego, syna Czesława, rodziców i 
teściów, siostry i braci, szwagrów i bratową.  

 

PONIEDZIAŁEK                                                                                                       17. 
05. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Jerzego Cieślik – od koleżanek i kolegów z Zakładu Przerób-
czego i Sortowni KWK Rydułtowy Anna.    

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ rodziców Alfreda i Franciszkę Piątek, Łucję, Krystiana i Jana Piątek 
za ++ z rodziny Piątek.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji  Aliny Rak i Aliny Kocur z okazji ich uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże  dla ich rodzin.  

17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Marię i Wiktora Tomas.  
2. Za + Krystynę Konkol – dar od sąsiadów z ul. Barbary. 
 

WTOREK                                                                                                                18. 05. 
2021. r  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Genowefę Bohacz. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Marię Antoninę Wieczorek, męża Jerzego. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Stanisława Leks w rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Annę i Emila Zieleźny, córkę Krystynę, wnuka Michała.  
 

 

ŚRODA                                                                                                     19. 05. 
2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  Za + Wincentego Niewrzoł – od rodziny Bohacz. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Karola i Franciszka Mężyk, syna Wilhelma, synową Annę.  
2. Za + Augustynę Sosna.    

17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. Za + męża Szymona Magiera, syna Antoniego, Anielę i Wiktora 

Magiera, Paulinę i Leona Gwoździk 
 

CZWARTEK                                                                                                               20. 
05. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Helenę Tacik – od kuzyna Wiesława z rodziną. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Paulinę i Emila Baszton w kolejną rocznicę śmierci. 
17.30 Nabożeństwo majowe   

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Józefa Kania w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Genowefę Puzoń, męża Edwina Demel.  
 
 

III PIĄTEK  – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.               21. 05. 
2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Barbary w intencji 

córki Barbary z okazji  urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 
Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. koncelebrowana.  

1. Za + Łucję Twardzik w 3 rocznicę śmierci, męża Alojzego ++ rodziców z 
obu stron. 
2. Za + Radomira Marciniak – dar od od Rodziny Pajdak z Tarnowa.     

15.00 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. Za + Jana Szlachta w 2 rocznicę śmierci. 

 

SOBOTA                                                                                                              22. 05. 
2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Piotra Oleś we wspomnienie urodzin. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 
11-15 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieust. Pomocy. 

8.15   Msza św. Za + męża Ryszarda Moskwa w 6 rocznicę śmierci. 
13.30 Msza św. ślubna: Patrycja Sołtysińska – Daniel Spadło. 
16.30 Nabożeństwo majowe 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych. 
2. Za + Florentynę Dziuba w rocznicę śmierci. 
Po Mszy św. chrzest – Anita Przybylska. 
  

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO                      23. 05. 
2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Jerzego Tarabura, brata Romualda ++ rodziców Urszulę i 

Dominika. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny z okazji 70 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny – dar od męża z rodziną. Te Deum.  

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Tomasza Bugla z okazji 45 rocz-
nicy urodzin  
oraz córki Karoliny z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem za ode-
brane łaski  
z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny  

12.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana w intencji ks. 



Proboszcza  
z okazji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie  
i błogosławieństwo Boże na dalsze lata pracy duszpasterskiej. Te Deum. 

16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Aurelii z okazji 50 rocznicy urodzin  

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

18.00 Msza św. Za + Henrykę Kała z okazji Dnia Matki ++ z rodziny Kała, Świątek, 
Piechaczek, Tomicki i Łukoszek. 

 


