
➢ Dzisiaj w naszej Parafii grupa dzieci z SP4 przystąpi do Pierwszej Komunii Świę-
tej. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest prze-
znaczona na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
➢ Zapraszamy na nabożeństwa majowe w tygodniu o godz. 17.30, w soboty o godz. 16.30, 

a w niedzielę o godz. 16.00 - oprócz dzisiejszej (dziś na 15.30 ze względu na nabożeństwo 
pierwszokomunijne) 
➢ We wtorek 17 maja Wspólnota Barka zaprasza o godz. 19.00 do kościoła na czuwanie 

modlitewne. W środę po mszy wieczornej zapraszamy do Oratorium na Krąg Biblijny. 
➢ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy porannej zapraszamy na nabożeń-

stwo do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.00 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.  
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 

w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe od 
11 do 15 numeru. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Przy stoli-

kach z prasą znajdują się także nowe książki i publikacje, do których serdecznie zachęcamy. 
➢ Przypominamy, że Ksiądz Arcybiskup wydał dekret, w którym zarządził na dzień 12 

czerwca br. przeprowadzenie wyborów do parafialnych rad duszpasterskich na kolejną pięcio-
letnią kadencję. W związku z tym proszę o listowne lub mailowe zgłaszanie kandydatów do 
rady w terminie nieprzekraczalnym do 28 maja. 5 czerwca nastąpi przedstawienie kandydatów, 
a tydzień później wybory. Wszystkie stosowne dokumenty i zarządzenia znajdują się w gablot-
kach, na stronie parafialnej w internecie, ORDO i fb. W związku z tym spotkanie obecnej Rady 
Parafialnej odbędzie się w poniedziałek 30 maja po mszy wieczornej w Oratorium. 
➢ W przyszłą niedzielę na mszy o godz. 12.00 oraz w poniedziałek na mszy o 18.00,  

ks. Proboszcz obchodzi swoje urodziny oraz srebrny jubileusz kapłaństwa i serdecznie zapra-
sza do uczestnictwa w tych mszach.  
➢ Jubileusze małżeńskie będziemy świętować w katedrze w niedzielę 22 maja o godz. 

14.00. Chętnych jubilatów prosimy o zgłaszanie się elektroniczne poprzez stronę archidiecezji 
(https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/66-jubileusze-malzenskie-2022). 
➢ Za dwa tygodnie 29 maja odbędzie się coroczna męska pielgrzymka do Piekar Śląskich. 

Jeśli zbierze się grupa chętnych zorganizujemy wyjazd autokarem. Zapisy w zakrystii do 15 
maja włącznie, koszt transportu wynosi 30 zł.  4 czerwca odbędzie się pielgrzymka Żywego 
Różańca do Częstochowy. Zapisy w zakrystii. Osoby należące do Żywego Różańca mają prze-
jazd darmowy. W gablotkach i w internecie zamieściliśmy propozycje różnego rodzaju rekolek-
cji czy wyjazdów. Zachęcamy do udziału w nich.  
➢ Informujemy, że na czas wakacyjny chcemy wprowadzić dodatkową mszę w niedzielę o 

godz. 20.00. Jest ona z myślą o tych osobach, które z powodu różnych zajęć czy wyjazdów 
mogą uczestniczyć we wcześniejszej liturgii. W związku z tym istnieje możliwość przyjęcia in-
tencji na tych mszach. Jeśli msza będzie się cieszyła zainteresowaniem, to po wakacjach po-
zostawimy ją nadal. Prosimy przekazać tą wiadomość dalej, także do innych parafii naszego 
dekanatu. 
➢ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach zaprasza mieszkańców 

Rydułtów do przyłączenia się do akcji Koperta Życia. Akcja ta polega na umieszczeniu w spe-
cjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych 
lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Wię-
cej informacji na plakatach oraz w gablotce i internecie. 
➢ W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Józef Niewrzoł, Teresa Poloczek, Edward Miliczek, 

Adelajda Marciniec i Zofia Brachman. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
15 maja 2022 –   V Niedziela Wielkanocna – J13,31-33a.34-35 
16 maja 2022 – Poniedziałek  - J17,20-26 

17 maja 2022 – Wtorek   - J14,27-31a 
18 maja 2022 – Środa – J15,1-8 
19 maja 2022 – Czwartek    - J15,9-11 
20 maja 2022 – Piątek   - J15,12-17 
21 maja 2022 – Sobota – J15,18-21 
 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                              15.05.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisławy z okazji 80 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

9.00 Msza św.  Za ++ Zofię i Jana Kocur. 
10.30 Msza św. W intencji dzieci ze Szkoły nr 4,  przystępujących do Pierwszej 

Komunii św.  
12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki Kwiecień z okazji urodzin 

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

15.30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych 
16.30  Msza św. Za ++ rodziców Salomeę i Józefa Magiera, męża Kazimierza Lelek.  
18.00 Msza św. Za + Władysława Zygmunt, żonę Józefę, zięcia Krzysztofa. 

 
PONIEDZIAŁEK – Święto świętego Andrzeja Boboli, prezb. i męcz………….16.05.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pewnych małżonków obchodzą-

cych 50 lecie sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/66-jubileusze-malzenskie-2022


8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Aliny Kocur i Aliny Rak z okazji ich 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 

17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Stanisława Leks w rocznicę śmierci. 
2. Za + męża Andrzeja Jabłońskiego. 

 
WTOREK                                                                                       17.05 .2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Lidię Urbisz.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.    
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Erwina i Adelajdę Leśnik ++ z rodziny Leśnik, 

Szmidth i Żwaka. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. Za + ks. kanonika Jana Gacka. 

  
ŚRODA                                                                                            18.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Annę Musioł. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Jerzego i Łucję Płaczek w kolejną rocznicę ich śmierci. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. Za + Tadeusza Fiołka, ojca Józefa we wspomnienie urodzin.  

 
CZWARTEK                                                                              19.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Piotra Oleś we wspomnienie urodzin.    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Jadwigę Chodura w 2 rocznicę śmierci, brata Romana, siostrę 

Barbarę, dziadków, rodziców Głogowskich, Leona Rupnik, + z rodziny Musioł.  
16.30 Msza św. szkolna: Za + siostrę Elżbietę, szwagra Zygmunta oraz ++ z ro-

dziny Izydorek i Stuligrosz. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. Za + Elfrydę Mazurek, Augustynę Hałas, syna Stanisława.  

  
PIĄTEK       -III piątek miesiąca                                                20.05.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo NMP z Góry Karmel 

i św. Rafała Kalinowskiego o pokój i jedność w naszej Ojczyźnie, oraz z 
prośbą o dary Ducha Świętego dla Rządu Polskiego – intencja OCDS.  

Po mszy nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 
 
15.00 

Msza św. Za + Łucję Twardzik w 4 rocznicę śmierci, męża Alojzego ++ rodzi-
ców z obu stron. 
Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. Za + Jana Jurkowskiego, żonę Gertrudę, trzech synów; Henryka, 

Jerzego, Alojzego, synowe Marię i Ritę w kolejną rocznicę śmierci. 
  

  SOBOTA – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i Męcz.                 21.05.2022 r.   
6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary z okazji urodzin z podzię-

kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.  
Po Mszy św. modlitwa różańcowa poprowadzą róże różańcowe od 11 do 
15 numeru oraz nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za + Jana Szlachta.     
13.00 Msza św. ślubna: Aleksandra Śliwa – Dawid Strokosz.  
16.30 Nabożeństwo majowe 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych 
2. Za + męża Szymona Magiera, syna Antoniego, Wiktora i Anielę Magiera, 
Leona i Paulinę Gwoździk.   
 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA                            22.05.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Jerzego Tarabura. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji dzieci obchodzących 1 rocznicę 

Wczesnej Komunii Świętej. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krzysztofa Bezuch z okazji 18 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Du-
cha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. 

12.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. 
Proboszcza z okazji 25 rocznicy sakramentu kapłaństwa i z okazji 51 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże w pracy duszpasterskiej. Te Deum. 

15.30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych 
16.30 Msza św. Za + męża Alojzego Mura w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Zygmunta Stebel, syna Grzegorza. 
➢  


