
TRZYDZIESTA DRUGA  NIEDZIELA ZWYKŁA                               07.11.2021r.        
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kai Materzok 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. - dar od dziadka 

9.00 Msza św.  Do Chrystusa Króla Najwyższego Arcykapłana w intencji 
księdza proboszcza Witolda Psurka z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej  – 
dar od Stowarzyszenia Diabetyków w Rydułtowach 

10.30 Msza św. Za + Włodzimierza Piętka w 5 rocznicę śmierci ++ Stani-
sław i Zdzisławę Tomaszek 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Nadiny Franke 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.  
Po Mszy św. chrzest św. - Sałaciak Bartosz 

15.45 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Kuba Ziętek (ochrzczone: Niko-

dem Wrączycki, Julian Wycisk, Bartosz Sałaciak). 
18.00 Msza św.  Za + Ryszarda Opara we wspomnienie 59 rocznicy uro-

dzin. 

 Dziś obchodzimy 31 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej i 
jutrzejszej mszy św. jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

----------------------  
 W kończącym się miesiącu różańcowym zapraszamy na ostatnie już nabo-

żeństwo, dziś o godz. 15.45. 
 W poniedziałek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych, w której Kościół 

oddaje cześć wszystkim, którzy weszli już do chwały nieba, a wiernym pielgrzy-
mującym  na ziemi wskazują drogę wiodącą do świętości. W tym dniu wszyscy 
wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy św., które będą odprawiane w 
niedzielnym porządku. Zachęcamy do licznego udziału w Mszy św. i procesji.  
 Nabożeństwo za zmarłych dziś o godz. 15.00 w kościele. Bezpośrednio po 

nim ruszy z kościoła procesja z litanią do Wszystkich Świętych i na cmentarzu 
odmówimy różaniec zatrzymując się na poszczególnych stacjach by modlić się 
za zmarłych. Zalecki za zmarłych, tzw. Wypominki można jeszcze składać w za-
krystii, kancelarii parafialnej, czy u sióstr na cmentarzu. Za zmarłych zalecanych  
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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA                                                  31.10.2021r 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji diakona Zbigniewa Szurka 

z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Blanki z okazji 5 rocznicy 
urodzin oraz Ksawerego z okazji 10 rocznicy urodzin z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny i Józefa z okazji 
55 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Sabiny z okazji 50 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

15.45 Nabożeństwo różańcowe 
16.30  Msza św. Za + Jarosława Jastrząb we wspomnienie 50 rocznicy 

urodzin 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny Gawron 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. 



PONIEDZIAŁEK   UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                           01.11.2021r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Elżbietę Cholewik, córkę Barbarę, ojca Antoniego, 

Alojzę i Roberta Mielańczyk, Eugeniusza Czogała, Jana i Mariannę 
Chrzanowskich, Tadeusza Witt, Antoniego Chrzanowski 

9.00 Msza św. Za + męża Waltra Urbasik w 9 rocznicę śmierci oraz za + 
Ryszarda Wawrzyńczyk i żonę Pelagię + Piotra Szewczyk w kolejną 
rocznicę śmierci. 

10.30 Msza św. Za + Elżbietę Waniek w 4 rocznicę śmierci. 
12.00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Karola Achtelik, Erykę i Felicytas Raszczyk 
15.00 Nabożeństwo i procesja na cmentarz z modlitwą różańcową za 

zmarłych zalecanych. 
16.30 Msza św. Za + Agnieszkę Bluszcz w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Urszulę o radość życia wiecznego. 

  
WTOREK -  Wspomnienie wszystkich Wiernych zmarłych                                  02.11.2021r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Dawida Pytlik 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Stefanię i Ryszarda Jezusek. 
2. Za + Augustynę Landkocz w 3 rocznicę śmierci oraz + męża Józefa 

10.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej  Za ++ spoczywających na naszych 
cmentarzach.  

17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Jerzego Stopa w kolejną rocznicę śmierci ++ jego rodziców. 
2. Za ++ Martę i Roberta Stebel ++ trzech synów 
  

ŚRODA                                                                                                                   03.11.2021r.     
6.30 Godzinki o NMP        
7.00 Msza św.  Za + Elżbietę Kwiatek 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Krystynę Durczok 
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Zofię i Jerzego Bednarek, Wandę i Stanisława 
Romanowskich. 
2. Za + Franciszka Brączyk w rocznicę śmierci 
  

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA - Wspomnienie św. Karola Boromeusza bpa   04.11.2021r.      
6.30 Godzinki o NMP 

7.00  Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w inten-
cji kapłanów pracujących i pochodzących z parafii, o nowe powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne, jak również o uświęcenie duchowień-
stwa. 
Po Mszy św. nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne.       

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji córki Magdaleny Cabaj z 

okazji 30 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

16.30 Msza św. Za + Krystiana Burda 
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00 Msza św. Za ++ Emilię i Augustyna Wita, córki Leokadię i Gabrielę, 

syna Jerzego 
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                                                                   05.11.2021r.      

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

Po Mszy św. Nabożeństwo przebłagalne do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Czesława Nowakowskiego jego rodziców, brata Ta-

deusza i teściową Katarzynę 
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji dzieci komunijnych ich rodziców i chrzestnych. 
2. Za + Henryka Magiera w 1 rocznicę śmierci oraz + syna Tomasza   
  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                 06.11.2021r.  
6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św.  Za + Siostrę Marię Kornelię Parduła 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modli-
twa różańcowa którą poprowadzi  Grupa kobiet „Miriam” oraz 
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. W intencji Róż różańcowych i za + Jadwigę Sprysz 
2. W intencji rodzin przyjmujących obraz M. B. Szensztackiej. 

16.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
17.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Gertrudę i Karola Gołąb, córkę Elżbietę Niemiec oraz te-
ściów Jadwigę i Leona Starzyczny. 
2. Za + Weronikę Lisiecką,+ Edwarda Oroń 

 



Ogłoszenia duszpasterskie c.d. 
 
 przez cały tydzień będą odprawiane msze  święte, a w modlitwie różańcowej 

o 17.15 będziemy wymieniać ich imiona.  
 Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od południa 

Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedze-
nie kościoła, odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”, „Wierzę”, modlitwy w inten-
cjach Ojca Św., odprawienie spowiedzi, przyjęcia komunii i zachowania wolności 
od przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. W okresie do 8 listopada można 
uzyskać odpust poprzez dołączenie do tego jeszcze modlitwy za zmarłych. 
 W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu wolontariusze Wspól-

noty Dobrej Woli będą prowadzili kwestę na rzecz Ośrodka Rehabilitacji i Terapii 
Dzieci i Młodzieży. Prosimy o odpowiednie zachowanie na cmentarzu, jest to 
bowiem w pierwszym rzędzie miejsce pamięci i modlitw za zmarłych. Prosimy o 
rozsądek w kierowaniu pojazdami i stosowanie się do tymczasowego oznakowa-
nia. Śmieci prosimy wrzucać tylko do kontenerów. 
 We wtorek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół 

wspomina tych, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z 
pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede 
wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecnioną we Mszy świętej. W kaplicy cmentarnej 
odprawimy o godz. 10.00 Mszę św. w intencji zmarłych parafian spoczywających 
na naszym cmentarzu. W tym dniu w sposób szczególny Kościół wspomina i 
modli się za wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. 
 W środę 3 listopada o godz. 9.00 – spotkanie Ruchu Szensztackiego, nato-

miast po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium na Krąg Biblijny.  
 W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I 

czwartek na mszy o godz. 7.00 w sposób szczególny pamiętamy w modlitwie o 
wszystkich powołanych i modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 
misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po mszy porannej nabożeństwo o nowe po-
wołania. W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież – zwłaszcza klas 6-8 przygo-
towujących się do sakramentu bierzmowania, na mszę szkolną o 16.30. Od 1600 
okazja do spowiedzi. Drodzy rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię 
świętą swoich dzieci.  
 Legion Maryi zaprasza na spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej, 

oraz na pielgrzymkę 20 listopada na beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Machy 
do katowickiej katedry. Zapisy w zakrystii. 
 W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, a po niej nabo-

żeństwo. 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 I sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Nie-

pokalanego Serca Maryi. Po nim msza w intencji członków róż różańcowych i 
rodzin przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej. 

 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. 
 W sobotę: spotkanie grupy ministrantów o godz. 900, Dzieci Maryi o godz. 

1000, nauka przedchrzcielna o godz. 15.00 w oratorium, natomiast grupa AA za-
prasza o godz. 1800 do Domku Maryi na otwarte mityngi dla osób zmagających 
się z problemami choroby alkoholowej.  
 Codziennie o 630 na Godzinki, po mszy porannej Koronka do Miłosierdzia 

Bożego, w soboty o 730 modlitwa różańcowa, którą w tym tygodniu poprowadzi 
grupa kobiet Miriam. Od godz. 1600 adoracja i okazja do spowiedzi.  
 Zapraszamy narzeczonych na nauki przedmałżeńskie. Odbędą się one w 

dniach od 19 do 21 listopada. Zainteresowanych prosimy o zapisy przez portal: 
www.narzeczenikatowicka.pl  
 Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa 

Niedzielnego. Za tydzień w niedzielę o 11.30 w Domku Maryi okazja do spowiedzi 
dla osób słabosłyszących. 
 W sobotę 6 listopada planujemy zrobić kiermasz używanych strojów komu-

nijnych. Jeśli ktoś ma strój z ubiegłego roku lub sprzed dwóch lat i chciałby go 
odstąpić, może w tym dniu przynieść go do oratorium. Także osoby, które są 
zainteresowane nabyciem takiego stroju mogą przybyć. Początek o godz. 10.00. 
 W terminie od wtorku do czwartku zaplanowane są prace techniczne na 

wieży kościoła. Dlatego w tym czasie główne wejście do kościoła będzie nie-
czynne i będzie tam odgrodzony teren. Prosimy w tych dniach korzystać z bocz-
nych wejść i zachować wszelką ostrożność. 
 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Janusz Matuszek, Jadwiga Sprysz, 

Teresa Paulus i Aniela Zdrzałek. Wieczny odpoczynek… 
 


