
 Dziś V Niedziela Wielkiego Postu - rozpoczynamy II część Wielkiego Postu, 
mającą charakter pasyjny. Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Bóg 
zapłać za wszelkie ofiary.  
 Dzisiaj w Oratorium kolejne spotkanie Kursu Alpha dla Młodych przeznaczone dla 

bierzmowańców.  Jednocześnie informujemy o spotkaniu dla rodziców bierzmowańców, które 
odbędzie się 11 kwietnia o godz. 19.00. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45 we wszystkie niedziele postu. Kolejne spotkanie Rady Parafialnej, otwarte dla 
wszystkich, a dotyczące synodu i związane z dzisiejszym komunikatem Arcybiskupa, odbędzie 
się we poniedziałek 25 kwietnia o 19.00 w oratorium. W środę 6 kwietnia o godz. 9.00 spotkanie 
Ruchu Szensztackiego. W tym tygodniu nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego. 
 W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Na mszy o godz. 7.00 w sposób 

szczególny będziemy się modlić za wszystkich powołanych i o nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po mszy porannej nabożeństwo o nowe 
powołania. O godz. 16.30 msza szkolna, a okazja do spowiedzi od godz. 16.00. 
 Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek – po mszy porannej i o godz. 17.15. Zalecki za 

zmarłych, za których będziemy się modlić podczas nabożeństwa można składać w zakrystii.  
 W sobotę 9 kwietnia pierwsza spowiedź święta dla dzieci przygotowujących się do 

Komunii, w następującym porządku: o godz. 9.00 przygotowanie i spowiedź dla dzieci 
wczesnokomunijnych. O godz. 10.00 droga krzyżowa dla dzieci, o 10.30 przygotowanie i 
spowiedź dla dzieci z SP1, a o godz. 11.15 przygotowanie i spowiedź dla dzieci z SP4. Z 
dziećmi do kościoła przychodzą rodzice. Na pierwszą spowiedź przynosimy świece komunijne 
i skarbczyki. 
 W sobotę o godz. 15.00, wspólnie z parafią Orłowiec, rozpoczynamy na Kalwarii 

Pszowskiej Drogę Krzyżową. Gromadzimy się w bazylice pszowskiej i wspólnie wyruszamy na 
Kalwarię. W sobotę: spotkanie ministrantów o 9.00, Dzieci Maryi o 10.00. AA zaprasza na 
spotkanie o godz. 18.00. W sobotę po mszy porannej nabożeństwo różańcowe, które 
poprowadzi Grupa Rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztackiej; o godz. 16.00 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. Zapraszamy na 
osobistą modlitwę i adorację do naszej świątyni. W sobotę po mszy wieczornej zapraszamy na 
spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich 
zainteresowanych, także osoby samotne. Spotkanie będzie prowadziła siostra psycholog.  
 Za tydzień Niedziela Palmowa. W tym dniu podczas każdej Mszy św. poświęcimy palmy. 

Uroczyste poświęcenie palm połączone z procesją rozpoczniemy przy Grocie Matki Bożej o 
godz. 12.00. Zachęcamy w tym dniu do nabycia palm przygotowanych przez Dzieci Maryi. W 
zakrystii można nabyć Paschaliki Wielkanocne, dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na 
działalność charytatywną Caritas Polska. 
 Odnośnie pomocy dla uchodźców informujemy, że w magazynie OSP na ul. Traugutta 

nadal można składać środki czystości oraz żywność o długim terminie przydatności do 
spożycia. Burmistrz Miasta Rydułtowy zaprasza na Jarmark Świąteczny 9 i 10 kwietnia. 
Szczegółowe informacje w gablotce i na stronie internetowej urzędu. Dzień skupienia 
samorządowców naszego regionu odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach w 
najbliższą sobotę 9 kwietnia począwszy od godz. 10.00.   
 Wspólnota Barka wraz z kapłanami zaprasza na przedświąteczną Noc Konfesjonałów, 

we wtorek 12 kwietnia od godz. 19.00 do 22.00. Plan spowiedzi przedświątecznej oraz Triduum 
Paschalnego znajdziemy w internecie, Ordo i w gablotkach.  

 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Elżbieta Kolar, Maria Michalik, Antoni Janczewski, 
Janina Miziołek, Andrzej Hartman, Maria Bugla i Stefan Kozioł. Wieczny odpoczynek… 
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PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                      03.04.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Stanisława Kochańskiego w 1 rocznicę śmierci.  
9.00 Msza św. Za + Eugeniusza Rużyckiego w 2 rocznicę śmierci.  

10.30 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Mąka z okazji 77 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Anioła Stróża i św. 
Barbary w intencji Barbary Łukoszek z okazji przyjęcia sakramentu 
chrztu św. oraz za jej rodziców i chrzestnych z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Po Mszy św. chrzest – Barbara Łukoszek. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem świętych 
Patronów i Aniołów Stróżów w intencji Jakuba, Szymona, Pawła, 
Agaty, Kamila, Igora – dar od rodziców chrzestnych. 
Po Mszy św. chrzest – Bartosz Piątek i błogosławieństwo rocznego 
dziecka – Zofia Borek. 

15.45  



16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Emilia Palichleb, Michał Błaszczok 
(ochrzczone: Jakub Margeciok, Zofia Litwińczuk) 

18.00 Msza św. Za + Piotra Frątczak w 2 rocznicę śmierci. 
PONIEDZIAŁEK                                                                       04.04.2022r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + Annę Musioł – dar od rodzin Grzybek i Pikos. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za ++ Elżbietę i Wilhelma Czyż, siostrę Różę, braci 

Joachima i Ewalda ++ dziadków.   
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Witolda Mijal w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Józefa Strzelec w 1 rocznicę śmierci. 

WTOREK                                                                                    05.04.2022 r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego Bindacz z okazji 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w rodzinie.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Gertrudę Warzacha, Marię Miglus, Martę Niedziela. 

18.00 Msza św. Za + Piotra Migułę – dar od kolegów i koleżanek ze Szkoły 
Podstawowej. 
 

ŚRODA                                                                            06.04.2022r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za ++ Stefanię i Henryka Wrobel.  
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Kazimierza Nowickiego.    

18.00 Msza św. Za + Karola Grabowskiego w 4 rocznicę śmierci – dar od 
żony i córek z rodzinami.  

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                      07.03.2022r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. W intencji kapłanów pracujących w naszej parafii jak i 

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

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Bolesława Polak w 7 rocznicę śmierci.  

16.30 Msza św. szkolna: Za + Macieja Matuszek. 
18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego z okazji 70 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie – dar od siostry. Te 
Deum.  
 

PIĄTEK                                                                                        08.04.2022 r.   

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za ++ Stanisława i Kunegundę Makoś oraz ich trzech 

synów Tadeusza, Henryka i Stanisława. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. W intencji poczętego dziecka o prawidłowy rozwój i 

zdrowie.  
17.15  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Andrzeja Wajner w 3 rocznicę śmierci. 
2. Za + Alfreda Krall – dar od kolegów Stefana i Jana. 
 

SOBOTA                                                                                    09.04.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Alfreda Przybyła, córkę Janinę, rodziców, siostrę z 

mężem. Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa 
Rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztackiej oraz 
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za + Urszulę o radość życia wiecznego. 
13.00 

 
 
 

15.00 

Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elżbiety i Stanisława 
Groborz z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

 
17.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli i Józefa z okazji 55 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ                      10.04.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP    

7.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Jana, brata Jana ++ z rodzin z obu stron.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bożeny i Jana z okazji 40 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 Sławomira i Ilony z okazji 60 
rocznicy ich urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Edyty Bugla z okazji 80 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum. Po Mszy św. 3 chrzty: Majka 
Mielimąka, Kornel Koczy, Maksymilian Jeszka 

15.45  

16.30 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego w Wiecznego Kapłana w intencji ks. 
Wojciecha z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej dar od grupy 
lektorów. 



18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agnieszki i Henryka Hajduczek 
z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum.  


