
 Dzisiaj obchodzimy V Niedzielę Wielkanocną. W naszej Parafii dzisiejszą niedzielą roz-
poczynamy uroczyste Wczesne i Pierwsze Komunie Święte. Pamiętajmy w naszych modli-
twach o dzieciach komunijnych i ich rodzinach. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przezna-
czona na potrzeby seminarium duchownego. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 
 Dzisiaj na mszach o godz. 10.30 i 12.00 grupy dzieci przyjmą po raz pierwszy Komunię 

św. Ze względu na ograniczenia prosimy Parafian o uczestniczenie w mszach w innych go-
dzinach, także tych dodatkowych o 15.00 i 19.15.  
 O godz. 15.00 odprawimy Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny oraz o potrzebne łaski 

w tym czasie dla służb medycznych i strażaków z okazji zbliżającego się liturgicznego 
wspomnienia.  
 Zapraszamy na nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.00. 
 W poniedziałek 3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. w naszej 

parafii będą odprawiane jak w każdą niedzielę.  
 Wspólnota Barka zaprasza na czuwanie we wtorek 4 maja o godz 19.00. Czuwanie bę-

dzie transmitowane na parafialnym fejsbuku i na stronie parafialnej. 
 Przypominamy o istniejących ograniczeniach. Dopiero od 4 maja zwiększa się limit 

osób mogących przebywać na liturgii do 1 osoby na 15m2. W przypadku naszej Parafii ozna-
czać to będzie możliwość przebywania w kościele jednocześnie 60 osób oprócz służby litur-
gicznej. W zakrystii każdy może odebrać maseczki jednorazowe, zachęcamy do zaopatrzenia 
się. Pamiętajmy o wszystkich pozostałych ograniczeniach i dziękujemy Wam za cierpliwe 
stosowanie się do zaleceń.  
 W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, I piątek . W czwartek o 7.00 zostanie od-

prawiona msza o uświęcenie duchowieństwa i nowe powołania kapłańskie także z naszej 
Parafii. Po mszy nabożeństwo o powołania do Służby Bożej.  
 W czwartek obchodzimy święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba, natomiast w sobo-

tę przypada Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. 
 W I piątek o 7.00 Msza św. do NSPJ w intencji Parafian i nabożeństwo pierwszopiątko-

we. Okazja do spowiedzi w tym dniu od godz. 17.00. O godz. 18.00 Msza św. w intencji dzie-
ci pierwszokomunijnych i ich rodzin. 
 W I piątek miesiąca oraz w sobotę odwiedzimy z posługą kapłańską chorych i star-

szych Parafian. Początek o godz. 9.00. Można już zgłaszać chorych w zakrystii 
 Dla dzieci z SP1 plan prób przed komunią jest następujący: 5 maja o 19.00 pierwsza 

grupa, 6 maja o 19.00 druga grupa i 7 maja o 19.00 trzecia grupa. Obecność dzieci i rodzi-
ców obowiązkowa. 
 Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Będą one odprawiane co-

dziennie: od poniedziałku 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 Boże-

go, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzi grupa 
różańcowa rodziców modlących się za swe dzieci. W sobotę o godz. 16.00 Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
 Pamiętajmy o dwóch dodatkowych mszach w dniach gdy odbywać się będzie pierwsza 

Komunia św. tj. dziś oraz 9 i 16 maja.   
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego.  
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Adelajda Karwot, Maria Stebel, Maria Dziwoki, 

Jarosław Jastrząb i Anna Stojer. Wieczny odpoczynek… 

 

 

nr 18   (919) 
02-09.05 

2021 

Tygod n ik  i nfor macy j ny  par af i i  pw.  Św.  J erz ego  w Ry d u ł towa ch .  
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

   
 

Słowo życia: 
2 maja 2021 –  V Niedziela  po Zmartwychwstaniu – J15,1-8 

3 maja 2021 – Poniedziałek  -  J19,25-27 

4 maja 2021 – Wtorek   -  J14,27-31a 

5 maja 2021 – Środa – J15,1-8 

6 maja 2021 – Czwartek    - J14,6-14 

7 maja 2021 – Piątek  - J15,12-17 

8 maja 2021 – Sobota -  J10,11-16 
 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                         02. 05. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji mamy Janiny z okazji 70 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny – dar od syna Lesława. Te Deum.   

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Beaty i Piotra Biernackich z okazji 15 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. chrzest Igor Biskup 

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św. Paweł Szwan, Ad-
am Pyrk, Mateusz Wajner, Martyna Wołowiec, Lena Hanzlik.  

12.00  Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Szweda z okazji 70 rocznicy urodzin, oraz w in-

tencji Marzeny z okazji 40 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 Wczesnej Komunii św. Hanna Pławecka, Amelia 

Kalemba, Łucja Gajewska, Gloria Ruszczycka, Hanna Kwiecień, Aniela Kwiecień, Filip 
Moskwa. 

15.00 Msza św. Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny, a zwłaszcza 
lokalnej społeczności, o opiekę Bożą na trudne czasy i potrzebne łaski dla nas wszystkich, 
a szczególnie dla angażujących się w walce z pandemią: służbie zdrowia i strażaków z 
okazji ich nadchodzącego święta we wspomnienie św. Floriana. 

16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Antonina Stanek, Julia Dyrek, Aleksander Tkocz, Zu-

zanna Bednarek, Alicja Musioł, Karol Szkuta, Jakub Brzezina, Malwina Jargon (ochrzczo-
ne: Maciej Widera, Paweł Kubik, Liliana Lubszczyk, Bruno Borsukiewicz) 



18.00 Msza św. Za + Adolfa Widera w rocznicę śmierci. 

19.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Fatimskiej i patronów parafii 

„Męczenników z Góry Ararat”  w intencji Franciszka z okazji 7 rocznicy urodzin z prośbą o 
opiekę Anioła Stróża, światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

 

PONIEDZIAŁEK – Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski   03. 05. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem NMP Niepokalanie Poczętej w in-
tencji Sióstr Służebniczek i Rodziny błogosławionego Edmunda Bojanowskiego z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz o rychłą 
kanonizację błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.   

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agnieszki i Tadeusza z okazji 35 rocznicy   
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty z okazji 80 rocznicy urodzin z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodzi-
ny, oraz za + męża Franciszka – Te Deum.  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Lidii Paprotny z okazji 80 rocznicy urodzin 
 z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny Te Deum. 

16.00 Nabożeństwo majowe   

16.30 Msza św. Za + Edwarda Wołoszyn w 1 rocznicę śmierci.  

18.00 Msza św. Za + Jana Wieczorek oraz jego + żonę Cyrylię.  
 

WTOREK – Wspomnienie św. Floriana, męcz. patrona archidiecezji                 04. 05. 2021. r   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Witolda Mijal – dar od kuzynki Agaty Górczany. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Martę Kocur w kolejną rocznicę śmierci, + męża Wilhelma oraz ++ dzieci.  
17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Dariusza Maciejczyka we wspomnienie urodzin, ojca Stanisława, dziadka Józefa.  
2. Za + Henrykę Migalską – dar od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej. 

 

ŚRODA                                                                                                               05. 05. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. O dar życia wiecznego dla wujka Alka, cioci Basi, kuzyna Marka. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Henryka Babczyńskiego w 5 rocznicę śmierci ++ jego rodziców i teściów.   
17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Elżbietę, Brunona, Jana i Marię Szczotok, oraz Antoniego i Szymona Magiera.  
2.  Za + Marię Napiórkowską – dar od sąsiadów. 

 

PIERWSZY CZWARTEK – Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba                        06. 05. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów pracują-

cych i pochodzących z naszej parafii oraz o uświęcenie duchowieństwa. 
Po Mszy św. nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1.  Za + Marię Szarek w 2 rocznicę śmierci, męża Józefa.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny z okazji 70 rocznicy urodzin i wnuka Kamila z 

okazji 16 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opie-
kę Anioła Stróża, światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum. 

17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Henryka Baron w 15 rocznicę śmierci oraz Annę Baron w 16 rocznicę śmierci. 
2. Za + Rafała Gwóźdź.  
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                                                           07. 05. 2021 r. 

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

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego z okazji 90 rocznicy urodzin z podzię-

kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 
– dar od córek i syna z rodzinami. Te Deum.  

17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1.  W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 
2.  Za + Kazimierza Wasilewskiego w 1 rocznicę śmierci.  

 

SOBOTA – Uroczystość Św. Stanisława, Bpa i Męcz., głównego patrona Polski 08. 05. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7 .00 Msza św. O dar życia wiecznego dla + Józefa. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Róża różańcowa rodziców mo-
dlących się za swoje dzieci oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieust. Pomocy. 

8.15   Msza św. W intencji dziecka poczętego Magdy i Piotra z prośbą o zdrowie i prawidłowy 
rozwój i przebieg ciąży.  

16.30 Nabożeństwo majowe 
17.00 Msza św. Za + męża Wiesława Brachmańskiego w 15 rocznicę śmierci ++ rodziców, oj-

czyma i brata Leszka.  
 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                     09. 05. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Ryszarda Pluta ++ rodziców z obu stron.  

9.00 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św.  
10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 
12.00 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 
15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamili z okazji 29 rocznicy  urodzin z podzię-

kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 
16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Zuzanna Nieckarz, Bartosz Ulfig. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jadwigi Nikiel z okazji 100 rocznicy urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny – dar od Żywego Różańca. Te Deum.  

19.15 Msza św. Za + Bogumiłę Bendyk w 1 rocznicę śmierci. 

 


