
 Przeżywamy 16 niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego. Dzisiejsza kolekta jest prze-
znaczona na potrzeby naszej Parafii, na dalsze remonty i konserwacje. Serdeczne Bóg za-
płać za wszystkie ofiary. 
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00 
 W poniedziałek o godz. 8.00 zapraszamy na spotkanie Legionu Maryi. W ich imieniu już 

dziś zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę w terminie 11 września z okazji 100. rocznicy 
Legionu Maryi. Bliższe informacje i zapisy od 15 sierpnia w zakrystii. 
 Pozostałe grupy parafialne zachęcamy aby w miarę możliwości i z zachowaniem wszel-

kich niezbędnych zasad jak najszybciej podjęły się już spotkań w grupach.  
 Od 21 lipca wszystkie mityngi Anonimowych Alkoholików będą otwarte, to znaczy, że 

każdy zainteresowany zdrowieniem z choroby alkoholowej może przyjść, tak samo każda 
osoba z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. W sierpniu mityngi sobotnie będą miały 
charakter informacyjny, natomiast środowe będą dotyczyły 12 kroków programu zdrowienia 
AA. 
 W przyszłą niedzielę 25 lipca przeżywać będziemy I Światowy Dzień Dziadków i Osób 

Starszych. Na stronie parafialnej znajdziemy Orędzie Ojca Świętego Franciszka skierowane do 
osób starszych i dziadków. 
 Następne spotkanie formacyjne ministrantów i wycieczka odbędzie się 29 lipca. 
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę do Miłosier-

dzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą 
róże różańcowe rodziców modlących się za swoje dzieci. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i 
okazja do spowiedzi.  
 Trwają prace remontowe przy wejściu na chór kościoła. Prosimy o ostrożność przy prze-

chodzeniu tamtą stroną. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Nie-
dzielnego i innych publikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą.  Nauka przedchrzciel-
na będzie w sobotę 31 lipca. Prosimy o sumienną realizację swoich obowiązków. 
 Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w autokarze na pielgrzymkę dla kobiet do sanktuarium 

M.B. Piekarskiej, która odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia. Lista znajduje się w zakrystii. 
 Tradycyjna pielgrzymka na Górę św. Anny odbędzie się w dniach: od 12 do 15 sierpnia 

2021 roku (od czwartku do niedzieli). Zapisy na pielgrzymkę oraz szczegółowych informacji 
udziela: Sabina Gajda ul. Tetmajera 148 telefon kontaktowy: 604 522 537 po godzinie 16.00. 
 W gablotkach znajdziemy program następnego spotkania Stowarzyszenia Diabetyków. 

Odbędzie się ono 23 lipca o godz. 15.30 w oratorium i dotyczyć będzie  nowych sposobów 
leczenia i terapii cukrzycy. 
 Uwzględniając sugestie Parafian, w miesiącach letnich cmentarz będzie zamykany nieco 

później, tj. ok. godz. 21.00. Jednocześnie przypominamy, że zamykamy cmentarz na noc ze 
względów bezpieczeństwa oraz aby uniknąć nielicujących z tym miejscem sytuacji i zdarzeń z 
lat wcześniejszych. Wszystkim Panom i ministrantom, którzy w ostatnim czasie pomagali przy 
naprawie muru przy probostwie, składamy serdeczne Bóg Zapłać! 
 Informacja z UM Rydułtowy: od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Cen-

tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło 
ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią 
deklarację. Szczegóły na stronie UM Rydułtowy. 
 Burmistrz Miasta zaprasza również na spotkanie informacyjne w sprawie Programu 

„Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się 21 lipca o 17.00 w RCK Feniks. Na spotkaniu będą 
przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW do wymiany 
starego źródła ciepła, termomodernizacji budynku czy zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznej.  
 Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza w przyszłą niedzielę 25 lipca, na akcję 

honorowego oddawania krwi, na rydułtowskim rynku w godz. 9:00 - 14:00, rejestracja daw-
ców do godz. 13:30. 
 Wszystkim przed którymi jeszcze urlop życzymy dobrej pogody, miłego wypoczynku i 

bezpiecznego powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie zabrakło Eucharystii. Za-

chęcamy aby na szlakach swoich podróży nawiedzać miejsca sakralne, pamiętajmy wtedy o 
stosownym stroju. 
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Tygodn ik  informacyjny paraf i i  pw.  Św. Jerzego  w Rydu łtowach.  
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

   

Słowo życia: 

-18 lipca 2021–  XVI Niedziela zwykła – Mk6,30-34 

19 lipca 2021 – Poniedziałek  -  Mt12,38-42 

20 lipca 2021– Wtorek   -  Mt12,46-50 

21 lipca 2021– Środa – Mt13,1-9 

22 lipca 2021 – Czwartek    - J20,1.11-18 

23 lipca 2021 – Piątek   - J15,1-8 

24 lipca 2021 – Sobota -  Mt13,24-30 

 

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                  18. 07. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Norberta Wita z okazji 80 

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

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Karoliny i Karola Sadow-
skich z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-
żeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Ryś z okazji 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 Edeltraudy z okazji 80 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   
 Po Mszy św.  2 chrzty - Marlena Pak, Paweł Brzezina 

16.00 Nieszpory niedzielne. 



16.30 Msza św. Za + Andrzeja Nogły w 1 rocznicę śmierci, córkę Magdale-
nę.  
 
 
 

 PONIEDZIAŁEK                                                                       19. 07. 2021 r.  

 6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Za + Józefa Szarek, żonę Marię. 

Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Norberta Szubert w 1 rocznicę śmierci, żonę Helenę. 
2. Za + Henryka Baron we wspomnienie urodzin. 
 
 

WTOREK                                                                                20. 07. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + + Jadwigę i Franciszka Janosz. 

Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Jarosława Kowalskiego. 
2. Za ++ Agnieszkę, Jadwigę i Jana, dusze w czyśćcu cierpiące.   
 
 

ŚRODA                                                                                   21. 07. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Marię Bugdoł – dar od pracowników probostwa. 

Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego.    
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Łucję Płaczek w 5 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Stanisława i Genowefę Hojka. 
 

 CZWARTEK – Święto Św. Marii Magdaleny                     22. 07. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Hildegardy Słomka z oka-

zji 90 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego.    

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ rodziców Helenę i Pawła Wolny oraz za + Krystiana Burda. 
2. Za + Jadwigę Gojny we wspomnienie urodzin.  
 
 

PIĄTEK – Święto Św. Brygidy, zak. i patronki Europy     23. 07. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Karola Machnik, żonę Irenę w kolejną rocznicę śmier-

ci. 
Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.  

13.00  Msza św. ślubna: Martyna Sankala – Kamil Sładek. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Grzegorza Norek. 
2. Za + Aleksandrę Ryszka – dar od pracowników Działu EP Ekono-
miki Działu Wynagrodzeń i pracowników KWK-Rydułtowy.    
 

  SOBOTA – Wspomnienie św. Kingi, dz.                        24. 07. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Rozalię i Alojzego Rakoczy w kolejną rocznicę 
śmierci. 
2. Za + Genowefę Sankała oraz ++ z pokrewieństwa.   
Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa którą poprowadzą róże różańcowe rodziców modlą-
cych się za swoje dzieci, oraz nabożeństwo do M. B. Nieustającej 
Pomocy 

17.00 Msza św. miesięczna za zmarłych zalecanych.  
 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                        25 .07. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Jerzego Sobik.   
 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Lilianny Jazłowskiej z oka-

zji 3 rocznicy chrztu św. i Aleksandra Jazłowskiego z okazji 1 rocznicy 
chrztu św. z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, 
opiekę Aniołów Stróżów i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Natalii Florek z okazji 18 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie. Dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zuzanny i Krzysztofa Ko-
sko  z okazji 10 rocznicy zawarcia sakra mentalnego związku mał-
żeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. 3 chrzty Emilia Sperka, Hanna Lewandowska i Zuzanna 
Tytko 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty z okazji 75 roczni-



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

 
 


