
 Przeżywamy 13 niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego. Dzisiejsza kolek-
ta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary. Po mszach dopołudniowych będziemy święcić samochody i 
modlić się za kierowców i o bezpieczne wakacyjne podróże. 
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00 
 We wtorek przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym 

dniu kolekta jest przeznaczona na Stolicę Apostolską – tzw. Świętopietrze. 
 W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwar-

tek na mszy o godz. 7.00 w sposób szczególny pamiętamy w modlitwie o wszyst-
kich powołanych i modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, 
zwłaszcza z naszej Parafii. Po mszy porannej nabożeństwo o nowe powołania. 
 W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, po niej nabożeń-

stwo. Istotą przeżywania I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź oraz udział  
w mszy św. i przyjęcie komunii wynagradzającej. Okazja do spowiedzi w piątek 
od godz. 17.00, natomiast w sobotę na adoracji od godz. 16.00. 
 W piątek i sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramentalną cho-

rych i starszych parafian. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do środy 
włącznie. 
 Zachęcamy grupy parafialne, aby w miarę możliwości i z zachowaniem 

wszelkich niezbędnych zasad podjęły się już swojej działalności w Parafii.  
 Od miesiąca lipca ministranci będą mieli swoje wakacyjne spotkania  

w czwartki o godz. 9.00: wzorem ubiegłego roku będą to najpierw spotkania 
formacyjne, a po nich wycieczki w różne atrakcyjne miejsca.  
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosier-

dzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu po-
prowadzi grupa kobiet „Miriam”. W sobotę o godz. 16.00 adoracja i okazja do 
spowiedzi.  
 Nauka przedchrzcielna w sobotę 3 lipca o godz. 15.00 w oratorium. 
 Informujemy, że zmianie uległ termin bierzmowania. Odbędzie się ono  

17 września (piątek) o godz. 16.30. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego  

i innych publikacji i książek wystawionych na stoliku z prasą.  
 Zapisy na tegoroczną 76. Pielgrzymkę Rybnicką odbywają się od 1 lipca wy-

łącznie przez stronę pielgrzymka.rybnik.pl. Na tej stronie również wszelkie infor-
macje na temat tegorocznej pielgrzymki. 
 Pielgrzymka dla kobiet do sanktuarium M.B. Piekarskiej odbędzie się w nie-

dzielę 22 sierpnia o godz. 8.30. Parafia zorganizuje autobus dla chętnych na wy-
jazd. W tym celu należy wpisać się na listę w zakrystii. 
 Zebranie Rady Parafialnej odbędzie się we wtorek 29 czerwca, po mszy wie-

czornej, w oratorium. 
 Od poniedziałku 28 czerwca przechodzimy na tryb wakacyjny, w związku  

z tym nie będzie w niedziele Mszy św. o godz. 18.00, a Msze św. w tygodniu będą 
odprawiane o godz. 7.00 i 18.00, natomiast w soboty o godz. 7.00 i 17.00. 
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium 

Duchowne. 

 W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana Joachim Harazim. Wieczny odpoczy-
nek… 
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Tygodn ik  informacyjny paraf i i  pw.  Św. Jerzego  w Rydu łtowach.  
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Słowo życia: 

27 czerwca 2021 –  XIII Niedziela zwykła – Mk5,21-43 

28 czerwca2021 – Poniedziałek  -  17,20-26 

29czerwca 2021 – Wtorek   -  Mt16,13-19 

30 czerwca 2021 – Środa – Mt8,28-34 

1 lipca 2021 – Czwartek    - Mt9,1-8 

2 lipca 2021 – Piątek   - M9,,-13 

3 lipca 2021 – Sobota -  J20,24-29 
 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                        27.06.2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji rodziny Czarnecki   
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 

9.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny i Piotra Kowol z okazji 35 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Jasia Mikołaska z okazji urodzin z 
prośbą o Dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Erny Mandrysz z okazji 96 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00  Msza św.  koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamila Szlosarek z okazji 18 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, 



dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. 
2. W intencji Domowego Kościoła. 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary i Jacka Pawlas  

z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskie-
go, oraz córki Zosi z okazji 5 rocznicy urodzin i córki Pauliny z okazji  
1 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 

18.00 Msza św.  Za + Krzysztofa Szczepańskiego w 1 rocznicę śmierci, 
rodziców Marię i Wiktora, Rudolfa i Pelagię.  
 

PONIEDZIAŁEK- Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.                     28.06.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Emilię Mika we wspomnienie urodzin, męża Franciszka. 
2. Za ++ Henryka i Gertrudę Grzybek oraz za ++ rodziców. 
Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego    

18.00 Msza św. Za + Tomasza Baranowskiego w kolejną rocznicę śmierci. 
 

WTOREK – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła             29.06.2021. r  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elżbiety z okazji 80 roczni-

cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego    

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Krystynę Gwoździk w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Elfrydę Karalin w 3 rocznicę śmierci, męża Czesława, córkę 
Małgorzatę ++ rodziców i teściów.   
 
 

ŚRODA                                                                        30.06.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny z okazji kolejnej 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bo-
żego 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Marię i Alojzego Majnusz, synową Teresę ++ rodziców z obu 
stron. 
2. Za ++ z rodzin Janeta i Burda.   
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                               01.07.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji kapłanów pracujących i pochodzących z naszej 

parafii, o uświęcenie duchowieństwa oraz o powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne.  
Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Aleksandra Gebauer w 2 rocznicę śmierci. 
2. Za + Michała Tytko oraz ++ dziadków. 
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                                    02.07.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
18.00 Msza św. koncelebrowana.  

1. Za + Leona Gwoździk, żonę Paulinę, Szymona Magiera, syna An-
toniego, Anielę i Wiktora Magiera. 
2. Za + Joannę Rduch we wspomnienie urodzin.   
 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – Święto Św. Tomasza Apostoła   .07.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. W intencji Członków Żywego Różańca oraz za + Jadwigę Pierchała. 
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa kobiet 
„Miriam” oraz nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

17.00 Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Ottona Stasiak.   
 

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 błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Łucji z okazji urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo 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 
zdrowie, prawidłowy rozwój i przebieg ciąży oraz o szczęśliwe rozwią-
zania. 

16.00 Nieszpory niedzielne   
16.30 Msza św.  z obrzędem chrztu św. Aleksandra Brachman (ochrzczo-

ne: Kacper Szczotka, Filip Bizoń, Zofia Meyer, Wiktor Skaba). 
 


