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O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  29.07- 05. 09. 2018 
►W dzisiejszą niedziele przypada Uroczystość NMP Częstochowskiej Królowej Polski zawierzamy 
losy naszej ojczyzny i prosimy o wstawiennictwo dla naszych rodzin. Zapraszamy o 16.00 na nie-
szpory Maryjne.  Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, składamy serdeczne podzię-
kowania za złożone ofiary, przeznaczymy je na pokrycie kosztów malowania części bocznej nawy 
naszego kościoła. 
►Kończy się czas wakacji od jutra Msze święte będą sprawowane w naszym kościele według po-
rządku zwykłego: w tygodniu o 7.00, 8.15 i 18.00 a w soboty o 17.00 natomiast w niedziele o 7.30, 
9.00, 10.30, 12.00, 16.30 i 18.00  
►W naszej parafii serdecznie witamy Siostry Służebniczki: SM Rosarię, która będzie posługiwała  w za-
krystii i SM Christianę, która będzie uczyła religii w szkole podstawowej. Życzymy Siostrom światła Ducha 
Świętego i wielu łask od Boga za przyczyną Niepokalanej. Otoczmy Siostry naszą modlitwą i życzliwością. 
►Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Rydułtowach zaprasza serdecznie wszystkich mo-
gących oddać krew na V Rydułtowską akcję oddawani krwi organizowaną dziś na rydułtowskim rynku 
w ambulansie do poboru krwi w godz. 10:00 - 17:00, rejestracja dawców do godz. 16:30. 
►We wtorek o 19.00 w Oratorium odbędzie się spotkanie wyjeżdzających na pielgrzymkę na Węgry, 
dziś mija termin zapisów. Uczestników prosimy aby na wtorkowym spotkaniu dokonać wpłaty pozo-
stałej części kwoty to jest 480 zł. 
►W najbliższą sobotę o godz. 7.30 modlitwę różańcową poprowadzi Rodzina Radia Maryja,  na-
stępnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. Popołudniu od godz. 16.00 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
Pierwsza sobota września, jest także dniem modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, kapłani naszej 
archidiecezji gromadzą się na modlitwie w kościele Ducha Świętego w Siemianowicach Bytkowie. 
Wesprzyjmy modlitwą wszystkich duchownych rozpoczynających kolejny rok katechetyczny. 
►Za tydzień w niedzielę o 11.30 w Domku Maryi okazja do spowiedzi dla osób słabosłyszących, a 
popołudniu o godz. 16.30 udzielać będziemy sakramentu Chrztu. Nauka dla rodziców  i chrzestnych 
przed chrztem w sobotę o godz. 15.00 w Domku Maryi. 
►Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej archidiecezji. W katowickiej 
katedrze odbywa się dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie.  
►Polecamy nowego Gościa Niedzielnego a w nim artykuły: • Rodzina według papieża Franciszka,                         
• o niezwykłym objawieniu Maryjnym w jednej z irlandzkich wiosek  • Tomasz Rożek odpowiada na 
pytanie, czy telefony komórkowe szkodzą zdrowiu 
►Informujemy, że Msze święte szkolne od września będą sprawowane w naszym kościele w  
czwartki o godz. 16.30 przed Mszami będzie okazja do spowiedzi dla dzieci według podanego 
harmonogramu. Msza na rozpoczęcie roku szkolnego zostanie odprawiona 6 września. 
►Legion Maryi zaprasza na pielgrzymkę na Jasną Górę w sobotę 8.09. Wyjazd o godz. 5.45 z par-
kingu obok probostwa. Koszt 35 zł. Zapisy w zakrystii. 
►Szkoła Muzyczna I stopnia i ognisko Muzyczne w Rydułtowach zapraszają wszystkich chętnych 
chcących nauczyć się gry na: GITARZE, FORTEPIANIE, FLECIE , SKRZYPCACH, KEYBOARDZIE, 
GITARZE ELEKTRYCZNEJ I BASOWEJ, PERKUSJI ORAZ ŚPIEWAĆ do siedziby szkoły na oś. Ka-
rola 22, budynek przedszkola „Pod nutką”, obok pawilonu INTERMARCHE  
►Młodzież, która w tym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania zapraszamy na Święto 
Bierzmowanych z okazji liturgicznego wspomnienia – św. Stanisława Kostki. Spotkanie, będzie miało 
charakter pielgrzymki do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Odbędzie się ona w sobotę 22 
września br. o godz. 9.00   Pragniemy zorganizować przejazd do katedry dlatego prosimy aby chętni 
zapisywali się na listę w zakrystii. 
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Pan odwołał do wieczności: Stefanię Kubek 
 

KONTO PARAFIALNE  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. JERZEGO RYDUŁTOWY ul. PLEBISCYTOWA 9.     
PKO BP S.A. 76 1020 2472 0000 6802 0146 0427 

KANCELARIA  PARAFIALNA czynna w   PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK  8.00 - 10.00  i  17.00 - 19.00  a WTOREK i ŚRODĘ 17.00 - 19.00 
W piątek i sobotę kancelaria jest nieczynna. Kontakt:  32 457 85 61 wcwn. 104     Proboszcz ks. Marek Gwioździk +48 694 702 684 

Tygodnik informacyjny można nabyć przed kościołem lub w zakrystii – dobrowolna ofiara. 
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         Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydu łtowach. 
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

 

           NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 
                          

                           CZYTANIE W ROKU B   ■ Według legendy autorstwo wizerunku Matki Bożej Częstochow- 

                        skiej przypisuje się św. Łukaszowi. Badania nad obrazem wskazują na prawdopodobną datę 
powstania w Vll-X wieku. Od początku swojej obecności w Częstochowie obraz zasłynął licznymi cudami 
jako jeden z najcenniejszych zabytków i relikwii Polski, odbierający cześć od milionów pielgrzymów każde-
go roku. Dzisiejsze święto zostało ustanowione w 1904 r. przez papieża św. Piusa X. W czytaniach słyszy-
my nawiązania do góry świątynnej. Taką rolę przypisuje się Jasnogórskiemu sanktuarium, w którym zano-
szona od wieków modlitwa za Polskę upraszała potrzebne łaski.                                      /od Słowa do Zycia/ 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                       Łk 1,28 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. 
 

EWANGELIA                                 Wesele w Kanie Galilejskiej                                              J 2,1-11 
 

 + Słowa Ewangelii według Świętego Jana W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była 
tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła go-
dzina moja».Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam po-
wie».Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z 
których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie 
wodą». I napełnili je aż po 
brzegi. Potem do nich po-
wiedział: «Zaczerpnijcie te-
raz i zanieście staroście 
weselnemu*. Ci zaś zanie-
śli.A gdy starosta weselny 
skosztował wody, która sta-
ła się winem, i nie wiedział, 
skąd ono pochodzi, ale 
słudzy, którzy czerpali wo-
dę, wiedzieli, przywołał pa-
na młodego i powiedział do 
niego: «Każdy człowiek 
stawia najpierw dobre wino, 
a gdy się napiją, wówczas 
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».Taki to początek znaków uczynił Jezus w 
Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. — Oto słowo Pań-
skie. 
 

■ Maryja z troską zauważa potrzeby państwa młodych. Wie, że jeśli zabraknie im wina, doświadczą upo-
korzenia wobec starosty i gości weselnych. Na odpowiedź Jezusa, który podkreśla, że nie nadeszła jeszcze 
Jego godzina, Maryja, dobrze znając Jego serce, wzywa sługi do wypełnienia każdej prośby Jezusa. Ta 
scena uczy nas trwania w gotowości do pełnienia woli Bożej, co jest gruntem, na którym wyrastają Boże ła-
ski. Aby Jezus mógł udzielić nam mądrości, potrzeba napełnić się posłuszeństwem, które może symbolizo-
wać woda. Za przykładem Maryi, która doskonale znała swojego Syna, rozważając wszystkie Jego słowa i 
gesty w swoim sercu, wzbudźmy w sobie postawę gotowości odczytywania woli Bożej w naszym życiu.                                                                                                                                       
                                                                                                                                            /od Słowa do Zycia/ 
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  NIEDZIELA  -  U R O C Z Y S T O Ś Ć  N M P  C Z Ę S T O C H O W S K I E J       26.08.2018 r.  

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Genowefy z okazji 75 rocznicy urodzin 

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

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zuzi Urbasik z okazji 11 rocznicy urodzin jako  
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                                                 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Justyny i Stanisława z okazji 20 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane łaski  z prośbą  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Tadeusza z okazji 70 rocznicy urodzin 
jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum. 

16.00 N i e s z p o r y  n i e d z i e l n e  
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Heleny i Franciszka z okazji 45 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane łaski  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                

PONIEDZIAŁEK–Wspomnienie św. Moniki                                                         27.08. 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP                     
7.00  Msza św. Za + męża Henryka Kolorz w 4 rocznicę śmierci.                
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                        
8.15 Msza św. O szczęśliwy przebieg operacji, ulgę w cierpieniu i pomyślną rekonwalescen-

cję dla Krystyny. 
12.00 Msza św. ślubna: Adrianna Morawiec – Jakub Błaszczok. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Henryka Wawocznego w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Jerzego Mucha w 2 rocznicę śmierci – dar od żony, synów, synowych i wnuków.  

WTOREK–Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK                                            28.08. 2018 r.                                                                                                                                                         

6.30 Godzinki o NMP                    
7.00 Msza św. Za ++ Różę i Ryszarda Wilczok, syna Jerzego.  

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za ++ Małgorzatę i Henryka Kaszta ++ rodziców. 

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Jerzego Wita w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Adolfa Kolarczyk w 1 rocznicę śmierci. 

ŚRODA – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela                              29.08. 2018 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Iwony i Romana Kranc z okazji 25-

tej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.     

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Za + Marię Swoboda, męża Jana.  

18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Małgorzatę Kosteczko w 1 rocznicę śmierci    
2. Za + Monikę Golasz w kolejną rocznicę śmierci. 

CZWARTEK                                                                                                          30.08. 2018 r.                                                                        

6.30 Godzinki o NMP  
7.00  Msza św. Za + Leontynę Piwowar w 20 rocznicę śmierci.                 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
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8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.     intencja wolna 

13.00 Msza św. ślubna: Magdalena Bizoń – Piotr Chmielewski. 
18.00 Msza św. Za + Gertrudę Mazurek w 1 rocznicę śmierci.   

PIĄTEK                                                                                                                   31.08. 2018r. 

6.30 Godzinki o NMP                    
7.00 Msza św. Za + męża Stanisława Pelc w kolejną rocznicę śmierci ++ rodziców i teściów.   
 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Teresy i Jarosława Ochojskich z 

okazji 50 rocznicy ich urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Dorotę Sczansny we wspomnienie urodzin.  
2. Za + męża Stanisława Kampik we wspomnienie urodzin. 

SOBOTA                                                                                                               01.09. 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Ewalda Miliczek, jego rodziców Edwarda i Helenę, teściów Alberta i 

Gertrudę Kachel, szwagra Helmuta. 
8.00 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i  modlitwa różańcowa kt órą  

prowadziMaryja oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
8.15 Msza św. Za ++ Antonię i Wilhelma Durczok, syna Franciszka, Hildegardę i Józefa 

Polok, syna Jerzego, córkę Teresę. 
11.30 Msza św. ślubna: Patrycja Zajdel – Michał Tkaczyk.  
13.00 Msza św. ślubna: Dorota Faber – Mariusz Trybisz. 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty 
17.00  Msza św. koncelebrowana:  1. Za + Eryka Dembczyk w 1 rocznicę śmierci. 

2. Za ++ rodziców Wincentego i Elżbietą Staniczek, ich synów Tadeusza i Piotra, zięcia Andrzeja. 

 X X I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A                 02.09. 2018 r. 

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Anny w intencji Pielgrzymów na Górę św. Anny. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Joanny i Krzysztofa Gawron z okazji 15 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Danuty i Henryka Smoluk z okazji 
40 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                                                    

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Józefa Szarek z okazji 85 rocznicy 
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Róży Kałusek z okazji 60 rocznicy 
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

16.00 N i e s z p o r y  n i e d z i e l n e  
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Laura Kempa, Maja Otworowska, Franciszek 

Drenda, Karol Drenda, Marcel Piechaczek ( ochrzczone: Dagmara Kiether, Jan 
Szmajduch, Emilia Wydra, Grzegorz Matuszek,               

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Danuty i Romualda Sudoł oraz 
Pani Eleonory Szulc z okazji  ich urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

 


