
 

➢ Dzisiaj rozpoczynamy VI tydzień wielkanocny. W katedrze msza jubileu-
szy małżeńskich inauguruje Metropolitalne Święto Rodziny. Rozpoczynamy 
także tydzień modlitw za powołanych do małżeństwa. 
➢ Dziś także wspominamy św. Ritę i obdarowujemy się różami jej poświę-

conymi. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej ar-
chidiecezji. 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. 
➢ Od poniedziałku do środy obchodzimy tzw. Dni Krzyżowe. Dlatego po mszy po-

rannej będziemy gromadzić się przy krzyżu misyjnym by modlić się o urodzaje. Bardzo 
prosimy, zwłaszcza rodziców odwożących dzieci do przedszkola, by w tych dniach nie 
zostawiali rano samochodu przy krzyżu misyjnym.  
➢ W środę po mszy wieczornej zapraszamy do Oratorium na Krąg Biblijny. 
➢ W ostatni czwartek miesiąca zapraszamy na mszę św. o godz. 18.00 małżonków 

świętujących w tym roku 25 rocznicę sakramentu małżeństwa. Po mszy spotkanie  
w oratorium.  
➢ Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
➢ 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 16 do 20 numeru. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i okazja do spowiedzi.   
➢ W sobotę o godz. 17.00 msza 30 -dniowa za zmarłych w ostatnim miesiącu. 
➢ W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia  

Pańskiego.  
W tym dniu będziemy gościć w naszej Parafii ks. prob. Krzysztofa Szymańskiego, który 
wygłosi Słowo Boże i będzie zbierał ofiary na budowę kościoła p.w. MB Częstochow-
skiej. Również w tym dniu Dzieci Maryi będą rozprowadzały po mszach własne wy-
pieki. 
➢ Także w przyszłą niedzielę wyrusza pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Pie-

kar Śląskich. Zbiórka na parkingu przed probostwem o godz. 7.00. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Przy 

stolikach z prasą znajdują się także nowe książki i publikacje, do których serdecznie 
zachęcamy. 
➢ Do dnia 28 maja należy pisemnie lub mailowo zgłaszać kandydatów do nowej 

Rady Parafialnej. Wszystkie stosowne dokumenty i zarządzenia odnośnie wyborów 
znajdują się w gablotkach i na stronie parafialnej w internecie. 
➢ Spotkanie obecnej Rady Parafialnej odbędzie się w poniedziałek 30 maja po mszy 

wieczornej w Oratorium. 
➢ W gablotkach i w internecie zamieściliśmy propozycje różnego rodzaju rekolekcji 

czy wyjazdów. Zachęcamy do udziału w nich.  
➢ 4 czerwca odbędzie się pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Zapisy  

w zakrystii. Osoby należące do Żywego Różańca mają przejazd darmowy. 
➢ Informujemy, że na czas wakacyjny chcemy wprowadzić dodatkową mszę w nie-

dzielę 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 intencji na tych mszach. Jeśli msza będzie się cieszyła zaintere-
sowaniem, to po wakacjach pozostawimy ją nadal. Prosimy przekazać tą wiadomość 
dalej, także do innych parafii naszego dekanatu. 
➢ W tym roku procesja Bożego Ciała przejdzie następującą trasą: od kościoła,  

ul. Ofiar Terroru przez skrzyżowanie i ul. Traugutta do ul. Benedykta i dalej tą ulicą 
przez skrzyżowanie z ul. Strzody do ul. Plebiscytowej i zakończenie przy Grocie Maryj-
nej. Mieszkańców ulic prosimy o udekorowanie trasy procesji. 
➢ Począwszy od roku 2025 uroczystość pierwszej komunii będzie przeniesiona na 

sobotę poprzedzającą niedzielę. Rodziców dzieci, które aktualnie są w zerówce, lub 
młodszych prosimy o uwzględnienie tej zmiany.  
➢ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach zaprasza miesz-

kańców Rydułtów do przyłączenia się do akcji Koperta Życia. Akcja ta polega na 
umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji  
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliż-
szych, danych osobowych, w tym nr pesel. Więcej informacji na plakatach oraz w ga-
blotce i internecie. 
➢ W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana Mateusz Woźnica. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
22 maja 2022 –   VI Niedziela Wielkanocna – J14,23-29 
23 maja 2022 – Poniedziałek  - J15,26-16,4a 
24 maja 2022 – Wtorek   - J16,5-11 
25 maja 2022 – Środa – J16,12-15 
26 maja 2022 – Czwartek    - J16,16-20 
27 maja 2022 – Piątek   - J16,20-23a 
28 maja 2022 – Sobota – J16,23b-28 
 

 

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 Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża    i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w inten-
cji ks. proboszcza Witolda Psurka z okazji 25 rocznicy sakramentu 
kapłaństwa i z okazji 51 rocznicy urodzin z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy 
duszpasterskiej. Te Deum.  Po Mszy św. chrzest: Maksymilian Pluta. 

1600 Nabożeństwo majowe   
16.30  Msza św. Za + męża Alojzego Mura w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Zygmunta Stebel, syna Grzegorza. 
PONIEDZIAŁEK                                                                                 23.05.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Hanny Hajduczek z okazji 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. procesja do krzyża misyjnego i modlitwa o urodzaje. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Stefanię Jezusek.  



17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana: Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana w intencji ks. proboszcza Witolda Psurka z okazji 25 rocz-
nicy sakramentu kapłaństwa (oraz księży z rocznika święceń) i z oka-
zji 51 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej. Te 
Deum.   

WTOREK – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych         24.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Fa-

timskiej w intencji Joanny Marii Woźnica z okazji 65 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 
Po Mszy św. procesja do krzyża misyjnego i modlitwa o urodzaje. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.    
8.15 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana za wsta-

wiennictwem św. Jerzego w intencji kapłanów i sióstr Zakonnych 
pracujących i pochodzących z naszej parafii. 

17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św.  Za + Florentynę Dziuba.  
ŚRODA                                                                                    25.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Elżbietę Baron i Annę Szweda z okazji Dnia Matki. 

Po Mszy św. procesja do krzyża misyjnego i modlitwa o urodzaje.   
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Augustynę Sosna.  
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana:   

1. Za ++ Annę i Karola Byczek. 
2. Za + Waldemara Krzemień w 6 rocznicę śmierci.   

CZWARTEK – Wspomnienie św. Filipa Neri, prezb.                   26.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Henryka Gola w 1 rocznicę śmierci.    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Mariannę Gibas w kolejną rocznicę śmierci.  
16.30 Msza św. szkolna: Za + Jadwigę Janosz we wspomnienie urodzin, 

męża Franciszka.  
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małżonków obchodzących 

25-lecie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w ich rodzinach. Te Deum.  

PIĄTEK                                                                                        27.05.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Paulinę Honisz, męża Adolfa, Konstantynę Stokłosa, 
męża Pawła, dwóch synów, dusze w czyśćcu cierpiące.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.  Za + Jerzego Winkler we wspomnienie urodzin o radość 

życia wiecznego. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Annę i Ernesta Brzezinka w kolejną rocznicę 
śmierci. 
2. Za + Marię Sankała w 10 rocznicę śmierci, jej męża Alojzego, siostrę 
Genowefę, dziadków Marię i Pawła Gołąb. 
3. W pewnej intencji.            Po Mszy św. chrzest: Eliasz Stechura.  

  SOBOTA                                                                                 28.05.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ Martę i Ludwika Krajczok. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różań-
cowe nr 16 – 20 oraz Nabożeństwo do M. Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za ++ Józefa i Waleskę Miketa, syna Eugeniusza.    
15.00 Msza św. w języku niemieckim: W pewnej intencji z podziękowa-

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

16.30 Nabożeństwo majowe 
17.00 Msza św. 30-to dniowa za zmarłych; Anna Glenc, Anna Koczy, Erna 

Leks, Teresa Lubowiecka, Anna Galbierz, Maria Cieśla, Antoni Piła, 
Jadwiga Mika, Anna Siedlaczek, Bożena Połomska, Genowefa Adam-
czyk, Józef Niewrzoł, Eugeniusz Bugdoł, Edward Miliczek.   

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO    29.05.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Reginę Kasprowicz. 
9.00 Msza św. Za + Marię Bugla – dar od współpracowników. 
10.30 Msza św. Za + Urszulę Pozimską w 2 rocznicę śmierci. 
12.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w inten-

cji ks. proboszcza Witolda Psurka z okazji 25 rocznicy sakramentu 
kapłaństwa i z okazji 51 rocznicy urodzin z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy 
duszpasterskiej. Te Deum. – dar od pracowników probostwa. 
Po Mszy św. 2 chrzty: Radosław Kulisa i Krzysztof Patla. 

16.00 Nabożeństwo majowe   
16.30 Msza św. Za + Aleksandrę Ryszka w 1 rocznicę śmierci, jej ojca Wła-

dysława, teścia Jana Ryszka. 
18.00 Msza św. Za + Maksymiliana Brzezina w 10 rocznicę śmierci. 
➢  


