
➢ Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkanocną Kościół oddaje cześć Miłosierdziu Bożemu, a my w 
Parafii w sposób uroczysty przeżywamy odpust ku czci św. Jerzego – naszego patrona. Witamy 
naszego parafianina – ks. Leszka Bubę, proboszcza polskiej parafii w Anglii, który wygłosi ka-
zanie odpustowe. Życzymy mu obfitości łask Bożych i darów Ducha Świętego w posłudze ka-
płańskiej. Kolekta jest przeznaczona na Caritas archidiecezji. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
➢ Zapraszamy na nieszpory odpustowe dzisiaj o godz. 16.00. 
➢ Dzisiaj rozpoczynamy również Tydzień Miłosierdzia, który stwarza nam okazję do jeszcze większej 

mobilizacji w działalności charytatywnej. Dziękujemy wszystkim, którzy działają w Rodzinie bł. Edmunda 
Bojanowskiego i opiekują się potrzebującymi dziećmi i chorymi w naszej parafii. Dziękujemy p. Alicji, 
która wraz z wolontariuszami koordynuje różne akcje charytatywne, a także uczestnikom akcji „Podziel 
się świątecznym posiłkiem”, dziękujemy nauczycielom, którzy prowadzą w naszej parafii szkołę języka 
polskiego dla uchodźców z Ukrainy, dziękujemy wszystkim, którzy indywidualnie pomagają mieszkają-
cym wśród nas chorym, seniorom czy uchodźcom i zachęcamy do dalszego wspierania – w magazynach 
OSP przy ulicy Traugutta nadal można składać środki czystości i żywność o długim terminie ważności 
na pomoc dla Ukrainy, można również na ten cel składać ofiary w kancelarii parafialnej.  
➢ W poniedziałek 25 kwietnia przypada święto św. Marka Ewangelisty. Po mszy św. wieczornej 

udamy się do krzyża misyjnego przed kościołem i będziemy się modlić o urodzaje i błogosławieństwo 
Boże w pracy. Przypominamy także o spotkaniu Rady Parafialnej, otwartym dla wszystkich chętnych,  
a które będzie dotyczyło synodu Kościoła, w poniedziałek o 19.00 w oratorium.  
➢ We wtorek w tym roku przypada uroczystość św. Wojciecha bpa i męczennika.  
➢ Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po mszy wieczornej.  
➢ W czwartek, o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna, z okazji 30-lecia samo-

rządności Rydułtów. Również w czwartek wieczorna msza odprawiona będzie w intencji małżonków ob-
chodzących w tym roku 30 rocznicę sakramentu małżeństwa. Po mszy zapraszamy małżonków na spo-
tkanie do oratorium.  W piątek obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.  
➢ W sobotę 30 kwietnia o godz. 16.00 spowiedź dla dzieci przystępujących niedzielę do Wczesnej 

Komunii Świętej i dla ich rodziców. Dla dzieci z SP1 plan prób przed komunią jest następujący: 5 i 6 maja 
po mszy wieczornej (18.30), a dla dzieci z SP4 próby przed komunią odbędą się 12 maja po mszy wie-
czornej (18.30) i 13 maja o godz. 16.30. 
➢ W niedzielę rozpoczynamy miesiąc maj, w którym szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w na-

bożeństwach majowych. Będą one odprawiane codziennie: od poniedziałku do piątku o godz. 17.30, w 
soboty o godz. 16.30, a w niedzielę o godz. 16.00. Także w niedzielę 1 maja wspominamy św. Józefa 
Robotnika – w tym dniu szczególnie modlimy się za bezrobotnych, aby znaleźli godziwą pracę. 
➢ Nauka przedchrzcielna w sobotę 30 kwietnia o godz. 15.00 w oratorium. W przyszłą niedzielę 

udzielanie sakramentu chrztu św. na mszy o godz. 16.30. 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 tygo-
dniu poprowadzą róże różańcowe nr 6-10. W sobotę msza za zmarłych w minionym miesiącu. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Przy stolikach  

z prasą znajdują się także nowe książki i publikacje, do których serdecznie zachęcamy. 
➢ Wszystkim Parafianom i Gościom odpustowym życzymy wielu łask od Chrystusa Zmartwychwsta-

łego, a św. Jerzy, nasz patron, niech je nam stale u Boga wyprasza. Niech pokój zagości w naszych 
rodzinach, a radość wypełni serca. 
➢ Zapraszamy panie do wzięcia udziału w ewangelizacyjnej inicjatywie pt. „Kobiety na szczytach”. 

Szczegółowe informacje na plakacie w gablotce. Zachęcamy także do udziału w inicjatywie dla męż-
czyzn, czyli na męski weekend „Ojciec z dzieckiem”. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.  
➢ Parafia na Orłowcu organizuje dla dzieci kolonie charytatywne „Boskie Kolonie” na Mazurach. Od-

będą się one w formie obozu pod namiotami od 11 do 25 lipca. Kontakt i informacje u ks. Łukasza – 
wikarego na Orłowcu. Ilość miejsc ograniczona. Koszt 1000 zł. 
➢ W ubiegłym tygodniu odeszły do Pana: Anna Galbierz, Maria Cieśla, Teresa Lubowiecka i Erna 

Leks. Wieczny odpoczynek… 
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 24.04.2022 r. Odpust św. Jerzego – Patrona  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marka z okazji urodzin z po-

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

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji w intencji Jadwigi z okazji 70 
rocznicy urodzin oraz córki Marioli z okazji urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże i całej 
rodzinie. Te Deum. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny z okazji 70 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże w całej rodzinie. Te Deum. Po Mszy św. chrzest – 
Ignacy Kretek i błog. rocznego dziecka – Paweł Brzezina 

12.00  SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFIAN  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka – Malwina Jargon 

16.00 Nieszpory odpustowe. 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marioli Achtelik z okazji 50 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże w całej rodzinie. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest – Maria Marek  

18.00 Msza św. Za + Marię Stebel w 1 rocznicę śmierci. 
PONIEDZIAŁEK – Święto Św. Marka, Ewangelisty                 25.04.2022r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Augustyna Góreckiego w 20 rocznicę śmierci, żonę Irenę. 



8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + męża Jerzego Świtula w 8 rocznice śmierci ++ rodziców 

Emilię i Henryka Żymełka.   
17.30 Nabożeństwo o urodzaje przy krzyżu misyjnym. 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marioli i Tomasza Szura  

z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

WTOREK – Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męcz.   26.04.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Andrzeja Przesmyckiego z 

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

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Krystiana Burda i Elizabeth Kwittek 

18.00 Msza św. Za + Stefanię Porwoł w 20 rocznicę śmierci i we wspomnienie 
urodzin. 

ŚRODA                                                                                27.04.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Stefana Zając oraz ++ rodziców z obu stron. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Marię i Wilibalda Demel, synów Reinharda i Erwina, 

Karola Demel, córkę Amalię, Martę i Józefa Muszyńskich, córkę Erykę, 
siostry zakonne Cezarię i Nikodemę. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Janinę Miguła w 10 rocznicę śmierci. 
2. Za + Jarosława Jastrząb w 1 rocznicę śmierci i + jego ojca. 

CZWARTEK                                                                        28.04.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Augustyna Jochem w 1 rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Małgorzatę i Romana Handszuch w kolejną rocznicę 

śmierci. 
11.00 Msza św. W intencji 30-lecia Samorządności Rydułtów. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Ryszarda Bizoń w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małżonków obchodzących 

30-lecie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
w ich rodzinach. Te Deum. 

PIĄTEK – Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dK, patronki Europy.  29.04.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Lidię Urbisz.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Bożenę Nawrot o dar życia wiecznego – od przyjaciół. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Dorotę i Jerzego Manek.  
2. Za + Henryka Musioł, syna Zbigniewa. 

SOBOTA                                                                                               30.04.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Ks. Proboszcza Bernarda Sodzawicznego o dar życia 

wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące – dar od Parafianina.   
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe 
6 – 10 oraz Matki Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za ++ rodziców Zofię i Stefana Gembalczyk w kolejną rocz-
nicę śmierci i we wspomnienie urodzin.  

13.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli i Jerzego Kubica 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. 

15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pewnych małżonków obcho-
dzących 55 rocznicę sakramentalnego związku małżeńskiego z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinie. Te Deum. 

17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Paweł Ryszka, Henryk Malerz, Emil 
Szolc, Paweł Schirmeisen, Zdzisław Święty, Irena Hadam, Elżbieta Gola, 
Agnieszka Jurczyk, Jolanta Fojcik, Łucja Badura, Roman Maks, Anto-
nina Polnik, Róża Sosna, Elżbieta Kolar, Marian Jaworek, Antoni Jan-
czewski, Maria Michalik, Janina Niziołek, Andrzej Hartman, Maria Bu-
gla, Erwin Demel, Stefan Kozik, Stanisław Piątek, Paweł Szczerbiński, 
Łucjan Brachman, Krystyna Skupień.     

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA                      01.05.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP        
7.00 Msza św. Za + Henryka Wojaczek – dar od sąsiadów. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Olgi i Szymona Wojtaszek z 

okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie. Te Deum. 

10.30 Msza św. W intencji Dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św.   
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamila Paulus z okazji 18 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o świa-
tło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża  i błogosławieństwo Boże w 
całej rodzinie. 

15.30 Nabożeństwo z udziałem dzieci komunijnych. 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu świętego: Majka Mielimąka, Franciszek Ry-

dzewski, Zofia Brzezina. (ochrzczone: Zofia Litwińczuk, Barbara Łuko-
szek, Bartosz Piątek, Wojciech Nikel, Kornel Koczy, Maksymilian 
Jeszka, Ignacy Kretek, Maria Marek). 

18.00 Msza św. Za + matkę Marię Chromik w 10 rocznicę śmierci, ojca Zyg-
munta w 25 rocznicę śmierci.  

 


