
 Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Obchodzimy także 9. rocznicę wyboru 
papieża Franciszka. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach, jak i o Ukrainie i 
uchodźcach. Rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje parafialne i szkolne. 
Witamy ks. Marka Dudę, który poprowadzi nauki rekolekcyjne. Życzymy mu 
obfitości łask Bożych i darów Ducha Świętego. Kolekta niedzieli jest 
przeznaczona na potrzeby naszej Parafii, a przed kościołem  przeprowadzana jest 
zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45 we wszystkie 

niedziele postu. Dzisiaj nauki rekolekcyjne na wszystkich mszach, a o godz. 19.00 
nauka stanowa dla mężczyzn. W poniedziałek, wtorek i środę nauki na mszach o 8.15 
i 18.00. W poniedziałek o godz. 19.00 nauka stanowa dla kobiet, a we wtorek dla 
młodzieży i kandydatów do bierzmowania. Msza z nauką rekolekcyjną dla seniorów i 
chorych w poniedziałek o godz. 16.00 – prosimy ułatwić seniorom przybycie do 
kościoła. Codziennie okazja do spowiedzi od godz. 17.00. W środę zakończenie 
rekolekcji parafialnych na mszy o godz. 18.00. Kolekta podczas mszy w środę 
przeznaczona będzie na cele rekolekcyjne. W poniedziałek, wtorek i środę do południa 
nauki rekolekcyjne dla poszczególnych grup szkół podstawowych, a od środy do 
piątku dla liceum. Od poniedziałku do środy wystawienie najświętszego sakramentu 
od godz. 13.00 do rozpoczęcia mszy.  
 Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w środę po mszy wieczornej. W 

czwartek msza szkolna o godz. 16.30. Bardzo prosimy rodziców i dziadków o 
przypomnienie dzieciom o Eucharystii. Dotyczy to szczególnie przygotowujących się 
do bierzmowania z kl. 6-8. Okazja do spowiedzi pół godziny przed mszą.  
Przypominamy, że w środy 23 i 30 marca będą spotkania dla dzieci komunijnych i ich 
rodziców. 
 Od niedzieli 20. marca rozpoczyna się kurs ALPHA dla Młodych dla kandydatów 

do bierzmowania z klas 8. Spotkania będą w niedziele od godz. 10.00. Młodzieży 
proponujemy udział we Mszy św. przed kursem, czyli o godz. 9.00 lub bezpośrednio 
po nim, czyli o 12.00. Szczegóły kursu znajdują się na stronie parafialnej w zakładce 
„Bierzmowanie”. 
 W trzeci piątek miesiąca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po mszy porannej, 

a o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej w piątki o godz. 17.15. Zalecki za zmarłych, za których będziemy się modlić 
podczas nabożeństwa można składać w zakrystii. Droga krzyżowa dla dzieci w sobotę 
o 10.00. Jednocześnie informujemy, że nasza Parafia będzie miała, wspólnie z parafią 
Orłowiec, Drogę Krzyżową na Kalwarii Pszowskiej w sobotę 9 kwietnia o godz. 15.00. 
 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 
poprowadzą Siostry Służebniczki, o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. Zapraszamy na osobistą modlitwę i 
adorację do naszej świątyni. Spotkanie zelatorów Żywego Różańca o godz. 9.00. 
Zapraszamy codziennie na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 
8.00.  
 Nadal w zakrystii można składać wypalone świece dla wspólnoty Cenacolo. 
 Odnośnie pomocy dla uchodźców przypominamy o potrzebnych dla nich darach 

- w magazynach OSP – na ul. Traugutta oraz w Radoszowach można składać 

wyznaczone produkty. Wszystkie ważne informacje i potrzeby znajdują się na stronie 
miasta oraz parafialnej. To bardzo ważne, aby pomoc nie była chaotyczna. Jedną z 
propozycji  
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DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                      13.03.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za +Dominika Kowalskiego we wspomnienie urodzin – dar 

od dziadka i cioci Barbary. 
9.00 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Józefa Święty ++ rodziców z obu stron.   
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Izabeli Pluta z okazji  

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

12.00  Msza św. Za + Krystynę Zatylny i jej ++ rodziców.  
15.45  
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Alicja Musioł, Paweł Kubik.   
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 dla całej rodziny. Te Deum. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                     14.03.2022r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za ++ Ludwika i Ludwinę Doleżych, Alojzego i Genowefę 

Depta.   



8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Jerzego Adamczyka ++ rodziców z obu stron, siostrę 

zakonną Marię Sielską.   
16.00 Msza św. W intencji chorych i seniorów naszej Parafii. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w intencji Krystyny Musioł z okazji  
92 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Matki Chrzestnej Reginy  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz za + Ojca Chrzestnego 
Maksymiliana o radość życia wiecznego. 
 

WTOREK                                                                           15.03.2022 r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + męża Piotra Oleś w 3 rocznicę śmierci. Rodziców 

Gertrudę i Stanisława.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + męża Józefa Jona we wspomnienie urodzin i imienin.  
18.00 Msza św.  Za ++ Franciszka i Jadwigę Grabowskich, dzieci Jana  

i Jerzego, Elżbietę Otlik, Bogusława Wysockiego.  
 
 

ŚRODA                                                                                   16.03.2022r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + Henryka Szweda we wspomnienie urodzin.    
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Annę i Emanuela Fiołka, synów Józefa, Emila  

i Pawła, synowe Helenę i Marię.  
18.00 Msza św. Za + Henryka Habram, żonę Adelajdę, syna Jerzego.  

 
CZWARTEK                                                                             17.03.2022r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + Barbarę Czorny we wspomnienie urodzin  

i w 4 rocznicę śmierci.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Lidię i Pawła Fojcik.       
16.30 Msza św. szkolna: Za + Elżbietę Lamla, męża Jerzego.     
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Elfrydę i Wilhelma Koszorz, brata Wiesława, 

jego żonę i córkę oraz dziadków z obu stron.  
 
 

III PIĄTEK MIESIĄCA                                                 18.03.2022 r.   

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + Jerzego Kozik w 10 rocznicę śmierci.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

8.15 Msza św.  Za + Paulinę Postawka, męża Pawła, córkę Teresę, Bolesława 
Postawka, Marię i Franciszka Czernik, Grzegorza Kosel, dusze w czyśćcu 
cierpiące.       

15.00 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego z odmówieniem Koronki. 
17.15  
18.00 Msza św. Za ++ Józefa i Anielę Korzuch.  

 
 
 

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP     19.03.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ Helenę i Antoniego Białas, teściów Bertę i Wincentego 

Moj.   
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Siostry 
Służebniczki oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Eddę Koczy.  
2. Za ++ Reginę i Adolfa Michalskich.  

10.00 Droga krzyżowa dla dzieci. 
17.00 Msza św. Miesięczna za zmarłych zalecanych.  

 
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                     20.03.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Czesława Boczek w 1 rocznicę śmierci i we wspomnienie 

65 rocznicy urodzin. 
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marka z okazji 45 rocznicy 

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

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Rafała Pielczyk z okazji 40 
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 Krystyny Neuman  
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 Jakub Margiciok i błogosławieństwo 
rocznego dziecka Zofia Meyer 

15.45  
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Karoliny Ferenc 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.  

18.00 Msza św. Za + Ewę Oborską w 4 rocznicę śmierci.  
 
 

 

 pomocy jest „Paczka dla Ukrainy” i szczególnie do niej zachęcamy. Pamiętajmy, 
że ta pomoc to nie jednorazowa akcja, ale systematyczne i długotrwałe działanie. Jeśli 
ktoś pragnie przyjąć do domu uchodźców, prosimy to zgłosić (osobiście, mailowo lub 



sms na numer podany na stronie parafialnej). Szukamy także nauczycieli polonistów, 
aby pomóc uchodźcom nauczyć się języka. Wszelkie chętne osoby prosimy o kontakt.  
 Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania przez uchodźców z sakramentu 

pokuty i pojednania w języku ukraińskim w katowickiej katedrze. Plakat z tą 
informacją znajdziemy w gablotce i na stronie internetowej parafii. 
 Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie przy Bibliotece Publicznej 

w Rydułtowach (ul. Mickiewicza 33) w dniach 17, 18 i 21 marca br. 
 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Bożena Karwot, Paweł Schirmeisen, 

Paweł Ryszka i Henryk Malerz. Wieczny odpoczynek… 


