
➢ Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W 
naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji. 
➢ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. Serdeczne Bóg zapłać za 

wszystkie ofiary. 
➢ Gościmy dzisiaj w naszej Parafii III zakon paulistów – można u nich nabyć książki i kalendarze na 

przyszły rok i wesprzeć w ten sposób dzieło ewangelizacji realizowane przez zakon. Zapraszamy na 
nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. W poniedziałek zapraszamy na spotkanie Legionu Maryi.  
➢ We wtorek przypada święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 
➢ W środę 22 października zapraszamy na comiesięczne spotkanie rodziców i dzieci z SP 1 

przygotowujących się do przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie rozpoczynamy Mszą św. o godz. 
18.00, na której dokonamy poświęcenia różańców komunijnych. Po mszy katecheza dla dzieci w kościele 
i spotkanie rodziców w oratorium. Analogiczne spotkanie dla dzieci komunijnych z SP4 i ich rodziców 
odbędzie się za tydzień 29 września 
➢ W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież, a zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają przygotowanie do 

sakramentu bierzmowania na mszę szkolną o 16.30. Od 16.00 okazja do spowiedzi dla dzieci. Drodzy 
rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię świętą swoich dzieci. Spotkanie grupy ministrantów 
w sobotę o godz. 9.00, Dzieci Maryi zapraszamy na spotkanie w sobotę na godz. 10.00. Zachęcamy dzieci, 
zwłaszcza po pierwszej i po wczesnej komunii św. aby włączyły się w grupy ministrantów i Dzieci Maryi. 
Grupa AA zaprasza w soboty na godz. 18.00 do Domku Maryi na otwarte mityngi dla osób zmagających 
się z problemami choroby alkoholowej. W następną niedzielę Dzieci Maryi  będą rozprowadzały w Domku 
Maryi własne wypieki, a złożone im ofiary będą przeznaczone na cele wspólnoty m.in. na rekolekcje dla 
dzieci. Już dziś w ich imieniu zapraszamy na ciasto do niedzielnej kawy. 
➢ Informujemy, że w październiku rozpoczniemy już comiesięczne spotkania w grupach 

siódmoklasistów przygotowujących się do bierzmowania. Terminy spotkań podamy na początku 
przyszłego miesiąca.  
➢ Ponieważ zbliża się miesiąc Różańca Św., dlatego w zakrystii znajduje się lista, na którą mogą 

wpisywać się poszczególne wspólnoty parafialne na prowadzenie modlitwy różańcowej w kościele. 
Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe odprawiane będą od poniedziałku do piątku o 17.15, w 
soboty o 16.15, a w niedziele o 15.45. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie całe rodziny, szczególnie 
dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Św., oraz młodzież przygotowującą się do 
przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
➢ Przypominamy, że dzieci klas młodszych , zwłaszcza dzieci komunijne, otrzymują w szkołach od 

katechetów książeczki pt. „Niedzielne spotkania z Ewangelią”. Po każdej niedzielnej mszy w zakrystii 
można odbierać naklejkę, którą trzeba umieścić w tej książeczce.  
➢ Wszystkich lektorów i kantorów zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 27 września po mszy 

wieczornej do oratorium. W następny czwartek 30 września zapraszamy małżonków obchodzących w 
tym roku 15 rocznicę ślubu na mszę wieczorną i spotkanie w oratorium.  Zapraszamy codziennie o 6.30 
na Godzinki, a po mszy porannej na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę 
różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr 16-20. W sobotę o godz. 16.00 
adoracja i okazja do spowiedzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego i innych publikacji i 

książek wystawionych na stoliku z prasą. W zakrystii do nabycia są kalendarze ścienne na rok 2022. 
➢ Udzielenie sakramentu bierzmowania osobom dorosłym odbędzie się w katedrze podczas Mszy 

św. o godz. 18.oo w następujących terminach: 7 października i 18 listopada, a w przyszłym roku: 17 
marca, 12 maja, 23 czerwca, 6 października i 17 listopada. Osoby dorosłe, które nie były jeszcze 
bierzmowany, a pragną je otrzymać, prosimy o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.  
➢ Wydział Teologiczny UŚ uruchamia kolejną edycję dwusemestralnych podyplomowych studiów 

katechezy przedszkolnej oraz czterosemestralnych podyplomowych studiów teologiczno-
katechetycznych. Szczegóły na stronie internetowej wydziału.  Pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną 
Górę odbędzie się w dniach 25–26 września. III Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców, 
Pracodawców, Samozatrudnionych i Freelancerów na Jasną Górę odbędzie się w niedzielę 3 
października. VI Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się w sobotę 9 października od  godz. 9.00. 
➢ Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Rydułtowach zaprasza bardzo serdecznie na akcję 

krwiodawstwa, która odbędzie się w niedzielę 26 września na rynku w godz. od 9.00 do 14.00, rejestracja 
dawców do godz. 13.30.  
➢ W ORDO i na stronie internetowej znajdziemy informacje o naszym parafialnym festynie, który 

planujemy zrobić w sobotę 2 października na błoniach. Serdecznie zapraszamy 

➢ W minionym tygodniu odeszli do Pana: Barbara Nowotny i Tadeusz Drabiński i Alojzy Karasek. 
Wieczny odpoczynek… 
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Tygodnik informacyjny parafi i  pw. Św. Jerzego  

w Rydułtowach.  

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

Słowo życia: 
19 września 2021–  XXV Niedziela zwykła –Mk9,30-37 
20 września 2021– Poniedziałek  -  Lk8,16-18 

21 września 2021– Wtorek   - Mt9,9-13 
22 września2021– Środa – Lk9,1-6 
23 września 2021– Czwartek    - Lk9,7-9 
24 września 2021– Piątek   - Lk9,18-22 

25 września 2021– Sobota -  Lk9,43b-45 
 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                      19.09.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pielgrzymów i ich rodzin na Górę Św. 

Anny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinach.   

 9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Jana z okazji 40 rocznicy 
sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji mamy Heleny z okazji 91 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mai Kamińskiej 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. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny i Jerzego z okazji 50 rocznicy 

sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Dagmara Piechota.  

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

PONIEDZIAŁEK – Wspomn. św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong i Tow.         20.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Ernesta Polonius.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  



8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + męża Stanisława Kowalskiego w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Pawła i Helenę Kluger 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zenona Leks z okazji 60 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
  

WTOREK – Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty                               21.09.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Dorotę Warło w 15 rocznicę śmierci. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

8.15 Msza św. Za + Mirosławę Blacha w 2 rocznicę śmierci.  

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Melanię, Stanisława i Damiana, Jadwigę Hołomek.   
2. Za + Elfrydę Karalin we wspomnienie urodzin, męża Czesława w 26 rocznicę 
śmierci zmarłych rodziców i teściów.  
  

ŚRODA                                                                                                                  22.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Stefanię Raś, rodziców, rodzeństwo ++ z rodziny Wanat. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  Za + męża Bolesława Polak, jego rodziców Genowefę i Jana Polak. 

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + męża Henryka Lasotę w 20 rocznicę śmierci. 
2. Za + Henryka Jurkowskiego we wspomnienie urodzin, rodziców i dwóch 
braci.  
  

CZWARTEK – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.                   23.09.2021r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Niepokalanej z prośbą o 

nowe powołania do Zgromadzenia.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Olgę Żymełka w 4 rocznicę śmierci, męża Jana 

16.30 Msza św. szkolna: Za ++ Marię i Leona Walkowiak. 
18.00  Msza św.  Za ++ Franciszkę i Karola Świtula.   

  
PIĄTEK                                                                                                     24.09.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Eugenię Gorywoda w 6 rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Henryka Giera w 1 rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Józefa Jeża oraz za jego ++ rodziców.   
2. Za ++ Małgorzatę i Ryszarda Mrozik, Martę i Bolesława Danel.  
  

SOBOTA                                                                                                             25.09.2021r.   

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Za + Janinę Sosna w kolejną rocznicę śmierci.   

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa którą prowadzą róże różańcowe nr 16 -20 oraz Nabożeństwo 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za + Kazimierza Ryc w kolejną rocznicę śmierci, teścia Henryka, 
szwagrów Henryka i Józefa. 

12.00 Msza św. ślubna: Ewa Bojanowska – Daniel Wolnik. 

13.30 Msza św. ślubna: Anna Dziwoki – Grzegorz Dziwoki 

15.00 Msza św. w języku niemieckim. Za + Zbigniewa Radeckiego, ojca Ryszarda. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. 30 dniowa za zmarłych: Tomasz Wywioł, Jan Kasprzak, Rudolf Skop. Jan 
Kotyrba, Jan Kopel, Irena Górecka, Eugeniusz Wystyrk, Alojzy Dąga, Zofia 
Kubica, Wiesław Kozłowski.   
2. Za + Jerzego Trzeciok w kolejną rocznicę śmierci.  

  
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                26.09.2021r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Reginę Panic – dar od Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. 

 9.00 Msza św. wolna intencja…   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej w intencji Siostry Salutari i Siostry Cypriany z podziękowaniem za 
pracę w przedszkolu – dar od byłej grupy „0”. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Franciszka Czerny 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. chrzest Samuel Klapec i błog. rocznego dziecka Agata Błaszczok. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. Za + Marię Sułkowską w 3 rocznicę śmierci.  

18.00 Msza św. Za + męża Zbigniewa Jarockiego w 2 rocznicę śmierci ++ z rodzin 
Jarocki, Brzęczek. 

 

 

Na scenie: 
W bloku czasowym od 14.oo do 16.oo występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych 
prowadzonych przez OPP w Rydułtowach oraz innych grup wokalno tanecznych. 
O godz. 16.oo zapraszamy na pokazy ratownictwa w wykonaniu Państwowej Straży 
Pożarnej w Rydułtowach oraz Grupy Ratowniczej HKR Pszczyna, spotkanie z policjantem 
– jak być bezpiecznym na drodze. 
Ok. godz. 17.oo ogłoszenie ministrantów roku oraz występ zespołu country i nauka tańca. Na 
zakończenie pokaz laserów na niebie. 
 

Na błoniach: 
Animacja zabaw dla dzieci: malowanie twarzy, plecenie warkoczy, zabawy  
z bańkami mydlanymi, chustą, malowanie kredą, strzelanie do tarczy z łuku i inne atrakcje. 
Zjeżdżalnie dla dzieci, bumperball, (mini turniej piłki nożnej w bumperball) 
Zagroda zwierząt (alpaki, kucyk i koza) – możliwość przejażdżki na kucyku. 
 

Gastronomia: 
Grochówka z kotła i kiełbasy z grilla przygotowane przez uczniów klasy gastronomicznej 
Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ciastka i galaretki przygotowane przez 
Siostry Służebniczki, wata cukrowa, popkorn i lody.  
 

Wszystkie atrakcje są darmowe, ale na festynie zbieramy na leczenie chorego dziecka z 
Rydułtów: Irka Niedzieli. Bardzo prosimy wesprzeć wolontariuszy swoimi datkami.  

Szczegóły wkrótce na plakatach 


