
➢ Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny, w którym chcemy szcze-
gólnie pamiętać w modlitwie i w działaniu o misjach i misjonarzach. Także dzisiejsza 
kolekta niedzielna przeznaczona jest na cele misyjne. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Dzisiaj zapraszamy na różaniec o 15.45. Msze popołudniowe o 16.30, 18.00 i 20.00.  
➢ Spotkanie Legionu Maryi w poniedziałek o godz. 10.00 w oratorium. 
➢ W środę 26 października spotkanie dla rodziców i dzieci z SP4 przygotowujących się 

do Pierwszej Komunii Świętej. Początek o godz. 18.00 Mszą św. na której poświęcimy dla 
dzieci Pisma Święte. 
➢ Także w środę po mszy wieczornej zapraszamy młodzież na spotkania grupy Young. 
➢ W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież – zwłaszcza klas 6-8 przygotowujących się 

do sakramentu bierzmowania, na mszę szkolną o 16.30. Od 1600 okazja do spowiedzi. Dro-
dzy rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię świętą swoich dzieci.  
➢ W czwartek po mszy wieczornej zapraszamy na następny wykład Szkoły Biblijnej.  
➢ W piątek 28 października o 15.30 w oratorium odbędzie się wykład na który zaprasza 

Stowarzyszenie Diabetyków w Rydułtowach. Szczegóły w gablotce na plakacie. 
➢ W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, a o godz. 10.00 spotkanie Dzieci Maryi.  
➢ W sobotę 5 listopada planujemy zrobić dla rodziców dzieci komunijnych kiermasz uży-

wanych strojów komunijnych. Jeśli ktoś ma strój z ubiegłych lat i chciałby go odstąpić, może 
w tym dniu przynieść go do oratorium. Początek o godz. 10.00. 
➢ W sobotę msza 30 dniowa za zmarłych zalecanych. Zalecki można składać w zakrystii. 
➢ Także zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy już zalecki za zmarłych – tzw. Wy-

pominki. Za tych zmarłych będziemy się modlić w sposób szczególny podczas modlitwy ró-
żańcowej w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych i będą za nich odprawiane Msze św. 
Druczki do wypominek znajdziemy pod chórem. 
➢ W Uroczystość Wszystkich Świętych siostry służebniczki będą również zbierać na 

cmentarzu wypominki za zmarłych zalecanych. Z racji zbliżającej się uroczystości zachę-
camy do uzyskiwania odpustów za zmarłych. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące 
można uzyskać od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez 
pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”, „Wierzę”, modlitwy  
w intencjach Ojca Św., odprawienie spowiedzi, przyjęcia komunii i zachowania wolności od 
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. W okresie do 8 listopada można uzyskać odpust 
poprzez dołączenie do tego jeszcze modlitwy za zmarłych. Dlatego przypominamy  
o skorzystaniu w nadchodzącym okresie z okazji do sakramentu pokuty i pojednania.  
➢ W Dzień Zaduszny 2 listopada w kaplicy na cmentarzu odprawimy mszę św. w intencji 

zmarłych parafian spoczywających na naszym cmentarzu. W tym dniu w sposób szczególny 
Kościół wspomina i modli się za wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. 
➢ Prosimy, aby w najbliższych dniach zakończyć już prace porządkowe na cmentarzu,  

a śmieci wrzucać do przygotowanych kontenerów. Osoby, które planują rezygnację z grobów 
powinny to zgłosić w kancelarii parafialnej.  
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową - w tym tygodniu poprowadzą róże różań-
cowe nr 26-30. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, na sto-

liku z prasą znajdziemy także inne ciekawe publikacje.  
➢ Jeszcze do 20 listopada będziemy oczekiwali na złożenie deklaracji kolędowych. 

Można je składać w zakrystii lub w kancelarii.  
➢  
➢ Biblioteka rydułtowska i poradnia Dietikon zapraszają na warsztaty: "Jak jeść by prze-

stać tyć, odzyskać energię i wzmocnić swoje włosy?" 28.10 o godz. 16.00. Informacje  
w poradni, bibliotece i mediach społecznościowych. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Maria Koszorz i Jacek Bauerek. Wieczny odpo-

czynek… 
 

 

Słowo życia: 
23 pazdziernika 2022 –   30 Niedziela Zwykła –  Lk18,9-14 
24 pazdziernika 2022 – Poniedziałek  - Lk13,10-17 

25 pazdziernika 2022 – Wtorek   - Lk13,18-21 
26 pazdziernika 2022 – Środa – Lk13,22-30 
27 pazdziernika 2022 – Czwartek    - Lk13,31-35 
28 pazdziernika 2022 – Piątek   - Lk6,12-19 
29 pazdziernika 2022 – Sobota – Lk14,1.7-11 

 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA                    23.10.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Otto Moj w 14 rocznicę śmierci oraz + żonę Jadwigę. 
9.00 Msza św. Za + Sylwię Matuszek w 1 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Franciszka Wajner, Stefanię i Walde-

mara Chrószcz w kolejną rocznicę śmierci.     
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli i Kazimierza Plebanek 

z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie. Te Deum 

Po Mszy św. chrzest: Szymon Ziembicki.  
15.45 Nabożeństwo różańcowe   
16.30  Msza św. Za + Eugeniusza Załęga w 1 rocznicę śmierci – dar od żony, 

córki z rodziną i syna z rodziną. 
18.00 Msza św. Za + Władysława Maj w 1 rocznicę śmierci oraz + żonę Marię 

Maj. 
20.00 Msza św. Za + Magdalenę Ciurko w kolejną rocznicę śmierci, męża Józefa, 

synową Celinę, ++ rodziców z obu stron. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                              24.10.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji ofiarodawców i darczyńców. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
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8.15 Msza św. Za ++ Stanisława Glenc, Annę Rek, Grażynę Musioł, Martę i 
Stanisława Rduch, Helenę i Alfreda Glenc. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Jana i Augustynę Wycisk oraz dwóch synów Henryka i Jerzego. 
2. Za ++ rodziców Anielę i Jerzego Szczyrba.  
 

WTOREK                                                                                 25.10.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Halinę Kostka-Lewandowską w kolejną rocznicę śmierci.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za ++ Marię i Alfreda Groborz w kolejną rocznicę śmierci. 
17.15        Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Henryka Milion w 2 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ rodziców Marię i Gerarda Kania, Agnieszkę i Józefa Urbisz.  
  

ŚRODA                                                                               26.10.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + syna Sławomira oraz ++ rodziców z obu stron. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Krzysztofa święty, dziadków Jadwigę i Józefa Kłosek, 

Agnieszkę i Alojzego Święty. 
17.15         Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Anastazję, Jana i Franciszkę Przybyła we wspomnienie urodzin i 
kolejnej rocznicy śmierci.  
2. Za ++ Barbarę i Czesława Jastrząb i syna Jarosława Jastrząb. 
 

CZWARTEK                                                                        27.10.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Marię Cieśla – dar od rodziny Barnacha i Olesi z Nowego 

Sącza i Żeleźnikowej.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Józefa i Anielę Burda, ks. Grzegorza Burda, Pawła i Elż-

bietę Malczok. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Anielę Zdrzałek w 1 rocznicę śmierci.  
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 10 

lecie sakramentu małżeństwa z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. 
  

 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUS  28.10.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Martę Kocur we wspomnienie urodzin. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Leonarda Brodniak we wspomnienie urodzin oraz za ++ 

rodziców z obu stron. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Agnieszkę Bluszcz w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Martę i Karola Figura. 
  

 SOBOTA                                                                                 29.10.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ Annę i Wincentego Nitner oraz syna Jana. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże Różańcowe 
nr 26 - 30 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za + Huberta Kaul we wspomnienie urodzin oraz żonę Longinę. 
13.00 Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy i Stanisława Barnabas z okazji 50 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
rodzinie. Te Deum 

15.00 Msza św. w języku niemieckim: Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji. 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
16.15 Nabożeństwo różańcowe   
17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Weronika Sosna, Dawid Wengierski, 

Grzegorz Szewczyk, Henryk Koczy, Anna Pal, Sławomir Byrski, Jolanta 
Fojcik, Jarosław Pokwicki, Dorota Zimna, Maria Żymełka, Erna Mańka, 
Elżbieta Kamińska, Jadwiga Kotyrba, Danuta Caban. 
 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA -          30.10.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  

7.00 Msza św. Za + Józefa Strzelec – dar od sąsiadów.  
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Beaty z okazji 40 rocznicy uro-

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

10.30 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego Wiecznego Kapłana w intencji dk. 
Zbigniewa Szurka z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej i w 
rodzinie. 

12.00 Msza św. Za + Janusza Matuszek w 1 rocznicę śmierci. 
15.45 Nabożeństwo różańcowe   
16.30 Msza św. Za + Ryszarda Mandrysz w 1 rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. Za + Dominika Kowalskiego w 3 rocznicę śmierci. 
20.00 Msza św. Za + Wiesława Czarneckiego we wspomnienie urodzin.  


