
 Dziś I Niedziela Wielkiego Postu, a jednocześnie Niedziela Trzeźwości. 
Rozpoczęty okres ma charakter pokutny. Zachęcamy do podjęcia w tym okresie 
dobrowolnej abstynencji. Kolekta niedzielna jest jałmużną wielkopostną czyli darem, 
którym dzielimy się z najbardziej potrzebującymi. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45 we w niedziele 

postu. 
 Dziękuję wszystkim Parafianom za ogromne serce okazane podczas zbiórek na 

rzecz uchodźców z Ukrainy, które odbyły się w ubiegłą niedzielę i w środę popielcową. 
Podczas tych dwóch dni zebrano 23.540 zł. To tyle, ile zwykle zbierane jest podczas 
całego miesiąca. Pieniądze te zostaną niezwłocznie przekazane poprzez Caritas 
Polska na potrzeby uchodźców. Odnośnie tej pomocy pragnę przypomnieć, że 
organizujemy ją we współpracy z miastem. Na dzień dzisiejszy można w magazynach 
OSP – na ul. Traugutta oraz w Radoszowach składać wyznaczone produkty. To 
bardzo ważne, aby pomoc nie była chaotyczna. Proszę śledzić na stronie miasta czy 
parafialnej jakie konkretne pomoce są potrzebne – proszę szukać także hasła 
„Paczka dla Ukrainy” to szczególna propozycja Caritas z gotowym potrzebnym 
zestawem. Czekamy również na następne zadania, jakie Caritas Archidiecezji we 
współpracy z Urzędem Wojewódzkim będzie podejmowała. Musimy zrozumieć, że ta 
pomoc to nie jednorazowa akcja, ale systematyczne i długotrwałe działanie. Wiemy, 
że już niektóre rodziny w naszym mieście przyjęły pod swój dach uchodźców. Bardzo 
im za to okazane serce dziękujemy. Prosimy w tym tygodniu zgłosić (osobiście, 
mailowo lub sms na numer podany na stronie parafialnej) jeśli ktoś jeszcze byłby 
gotowy do przyjęcia uchodźców – tworzymy dla potrzeb caritasu bazę chętnych. 
Proszę uważać na osoby, które przy tej okazji mają swoje nieczyste zamiary i chcą 
wykorzystać pragnienie pomocy potrzebującym dla własnych interesów. 
 We wtorek, po mszy wieczornej zapraszamy kobiety do oratorium na spotkanie 

grupy Miriam. Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w środę po mszy wieczornej. 
 Informujemy, że od niedzieli 20. marca rozpoczynamy dla kandydatów do 

bierzmowania z klas 8 zapowiadany na początku roku kurs ALPHA dla Młodych. W 
przyszłą niedzielę będą podane szczegóły spotkań. Kurs ten traktujemy jako 
bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu.  
 Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się 13. marca, rekolekcje 

dla SP od 14. do 16. a dla liceum od 16. do 18. marca. Rekolekcje poprowadzi ks. 
Marek Duda, wikariusz parafii p.w. św. Jadwigi w Rybniku. Nauki rekolekcyjne w 
niedzielę 13. na wszystkich mszach, a w poniedziałek, wtorek i w środę na mszy o 
8.15 i o 18.00. Nauki stanowe: w niedzielę dla mężczyzn, w poniedziałek dla kobiet, 
we wtorek dla młodzieży i kandydatów do bierzmowania. Msza i nauka dla seniorów 
i chorych Parafian w poniedziałek o 10.00. Codziennie okazja do spowiedzi od godz. 
17.00 a we wtorek także o 9.30. W środę zakończenie rekolekcji parafialnych na mszy 
o godz. 18.00. Kolekta podczas mszy przeznaczona będzie na cele rekolekcyjne. Plan  

 

 

 
Nr 10 (963) 

06-13.03. 
2022 

Tygodnik informacyjny parafi i  pw.  Św. Jerzego  

w Ryduł towach.  

http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 
   

Słowo życia: 
6 marca 2022 –   I Niedziela Wielkiego Postu – Lk4,1-13 
7 marca 2022 2022 – Poniedziałek  - Mt25,31-46 

8 marca 2022 – Wtorek   - Mt6,7-15 
9 marca 2022 – Środa – Lk11,29-32 
10 marca 2022 – Czwartek    - Mt7,7-12 
11 marca 2022 – Piątek   - Mt5,20-26 
12 marca 2022 – Sobota –Mt5,43-48 
 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                            06.03.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Elżbietę Mende – dar od brata Damiana z rodziną. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alicji Kaczorowskiej z okazji 30 

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

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Renaty z okazji 65 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  

12.00  Msza św.   Do Opatrzności Bożej w intencji Natalii 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.   

15.45  
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Artur Stolarczyk Pola Paprotny 

(ochrzczone: Tymoteusz Broda, Alina Malinowska, Lidia Szmajduch).  
18.00 Msza św.  Za + Julię Jenczmionka we wspomnienie 15 rocznicy urodzin + 

Franciszka Szewczyk w 6 rocznicę śmierci, Piotra Lipina w 5 rocznicę śmierci.   
 

PONIEDZIAŁEK                                                                                              07.03.2022r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + Ryszarda Koczy we wspomnienie urodzin.  



8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Damiana Brzezina.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:   

1. Za ++ z rodziny Grycman, Adama, Helenę, Jana, Marię i jej męża Jerzego. 
2. Za + Wojciecha Nowak w kolejną rocznicę śmierci. 
 

WTOREK                                                                                                08.03.2022 r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Gertrudę Wanot we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Annę Ligacz, jej rodziców, syna Henryka, dusze w czyśćcu cierpiące. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Longinę i Huberta Kaul ++ rodziców i teściów. 
18.00 Msza św. Za ++ Bertę i Emila Roezner.   

 

 
ŚRODA                                                                                                09.03.2022r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Rafała Bizoń z okazji urodzin z 

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

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Stanisława Mąka. 
18.00 Msza św. Za + Kazimierza Procek w 2 rocznicę śmierci, Sylwię Pałka, Piotra 

Stryczek.   
 

CZWARTEK                                                                                               10.03.2022r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + Bronisława Sajdak w 2 rocznicę śmierci.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Krystynę Zieleźny we wspomnienie 80 rocznicy urodzin oraz za  

+ Anny Zieleźny we wspomnienie 110 rocznicy urodzin.     
16.30 Msza św. szkolna koncelebrowana:  

1. Za ++ Krystynę i Wiesława Postawka w rocznicę śmierci, brata Tadeusza. 
2. Za + Franciszkę Kiliszowską we wspomnienie urodzin.   

18.00 Msza św.  Za + Antoniego Zanibol we wspomnienie urodzin – dar od syna 
Tomasza z rodziną.     
 

 
PIĄTEK                                                                                           11.03.2022 r.   

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej 
7.00 Msza św. Za + Annę Kocjan.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + męża Franciszka Kłobuch, syna Jerzego, wnuka Marcina, 

rodziców z obu stron.      
17.15  

18.00 Msza św. Za + Dominika Kowalskiego we wspomnienie 11 rocznicy urodzin, 
Jarosława Kowalskiego we wspomnienie 37 rocznicy urodzin.  
 

 
SOBOTA                                                                                                      12.03.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + męża Wincentego Krajczok. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Rodzina Domowego 
Kościoła oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za ++ rodziców Karola i Franciszkę Świtula w kolejną rocznicę 
śmierci.  

10.00 Droga krzyżowa dla dzieci. 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Łucję Bugla w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Krystynę Konkol w 1 rocznicę śmierci.  
 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                 13.03.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za +Dominika Kowalskiego we wspomnienie urodzin – dar od 

dziadka i cioci Barbary. 
9.00 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Józefa Święty ++ rodziców z obu stron.   
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Izabeli Pluta z okazji 30 rocznicy 

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

12.00 Msza św. Za + Krystynę Zatylny i jej ++ rodziców.   
15.45  
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Alicja Musioł   
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Jerzego z okazji 70 rocznicy urodzin 

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

 
 nauk rekolekcyjnych dla szkół został przekazany szkołom. Znajdziemy go także 

w gablotce. 
 Nabożeństwo czterdziestogodzinne zgodnie z tradycją odprawimy w ramach 

rekolekcji parafialnych począwszy od poniedziałku 14. marca. 
 W czwartek uczniów zapraszamy na mszę szkolną o godz. 16.30. Bardzo 

prosimy rodziców i dziadków o przypomnienie dzieciom o Eucharystii. Dotyczy to 
szczególnie przygotowujących się do bierzmowania z kl. 6-8. Okazja do spowiedzi pół 
godziny przed mszą. 
 W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 

17.15. Zalecki za zmarłych, za których będziemy się modlić podczas nabożeństw 
Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii. Dodatkowa Droga Krzyżowa także w 
piątki po mszy porannej - za wyjątkiem trzeciego piątku miesiąca.  
 W sobotę o 9.00 spotkanie ministrantów, szczególnie zapraszamy chłopców, 

którzy pragnęliby zostać ministrantami. Dzieci Maryi mają spotkanie o 10.00. Grupa 



AA zaprasza o godz. 18.00 do Domku Maryi na otwarty miting dla osób zmagających 
się z chorobą alkoholową.  
 Codziennie Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00.  
 W sobotę po mszy porannej nabożeństwo różańcowe, które poprowadzi Kościół 

Domowy, o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi świętej. Zapraszamy na osobistą modlitwę i adorację do naszej świątyni.  
 Młodzież ze Wspólnoty Cenacolo zwraca się z prośbą o przekazanie 

niepotrzebnych wypalonych świec, z których będą wykonywać nowe. Ofiarowane 
resztki świec można składać od poniedziałku w zakrystii do przygotowanego kartonu. 
 W gablotce w przedsionku kościoła znajduje się informacja PFRON „Aktywny 

samorząd”2022 skierowana do osób niepełnosprawnych. Na stronie internetowej i 
fejsbukowej parafii informacje na temat IV pielgrzymki chorych i ich rodzin do Lourdes, 
propozycje różnych kursów Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej, „Tatry 
po męsku”, czy SDM w Lizbonie. 
 Nadal można skorzystać z pomocy p. Grzegorza przy sporządzaniu rozliczeń 

podatkowych. Będzie on dyżurował w każdy piątek od 8.30 do 9.30 w oratorium. W 
kancelarii można odbierać zaświadczenia o darowiźnie przelanej na konto parafii na 
cele kultu. 
 W przyszłym tygodniu odbędzie się zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.  
 Spotkanie zelatorów Żywego Różańca odbędzie się 19 marca. 
 W minionym tygodniu odeszły do Pana: Lidia Urbisz i Bożena Karwot. Wieczny 

odpoczynek… 
 

 

„Ruszyła akcja Paczka dla Ukrainy w odpowiedzi na inwazję Rosji 
na Ukrainę. Skala kryzysu humanitarnego rośnie z każdą minutą. 
Brakuje żywności, środków higienicznych, opatrunków. Kobiety z 
dziećmi czekające wiele godzin w kolejce do przejścia granicznego, 
nie mają co dać dzieciom do jedzenia. Ideą akcji jest tworzenie 
gotowej paczki przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne 
Koła Caritas dla rodzin na Ukrainie, bądź przekazywane na miejscu 
uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do życia.  
Paczkę należy przygotować według konkretnej listy 34 produktów, 
która jest dostępna w na stronie diecezjalnej Caritas w aktualnościach 
https://katowice.caritas.pl oraz w informacjach parafialnych. Prosimy o 
zakupienie wyłącznie wskazanych produktów, umieszczenie ich w 
kartonowym pudle o wymiarach: szerokość 53 cm x głębokość 40 cm 
x wysokość 26 cm. Masa paczki powinna wynosić max. 16-18 kg. Do 
paczki wkładamy również list napisany po ukraińsku, którego treść jest 
również do pobrania ze strony internetowej Caritas (także na stronie 
naszej parafii). Kartony powinny być wytrzymałe i zamykane od góry. 
Prosimy o niezaklejanie zamknięcia. Gotowe kartony przekazujemy do 

parafii we wskazane przez księdza proboszcza miejsce – (w naszym 
przypadku magazyny OSP na ulicy Traugutta i w Radoszowach). 
Prosimy, aby wśród parafian znaleźli się wolontariusze, którzy 
własnym transportem przewiozą zebrane paczki do najbliższego 
ośrodka naszej diecezjalnej Caritas. 
 

Proponowane produktu do umieszczenia w gotowej paczce  
 WAŻNE! Waga zapakowanych towarów nie powinna przekroczyć 

18 kg!  

L.p. 
Nazwa produktu 

Sugerowana 
ilość 

opakowań 

waga 
jednostkowa 

(kg) 

Waga  
(kg) 

1 makaron 1 0,5 0,5 

2 ryż/kasza 2 0,4 0,8 

3 cukier 1 1 1 

4 konserwy/puszki mięsne/pasztet 3 0,3 0,9 

5 herbata (40 torebek) 1 0,05 0,05 

6 pieczywo chrupkie 2 0,2 0,4 

7 mleko UHT 2 1 2 

8 zupy Instant 4 0,07 0,28 

9 owsianki instant 4 0,03 0,12 

10 orzechy/bakalie 2 0,2 0,4 

11 batony energetyczne/owsiane 4 0,04 0,16 

12 paluszki,krakersy 2 0,1 0,2 

13 dania gotowe o długim terminie 2 0,8 1,6 

14 kaszki dla dzieci 2 0,2 0,4 

15 słoiczki dla dzieci 4 0,125 0,5 

16 soczki dla dzieci (w opakowaniu 
plastikowym) 

2 
0,33 0,66 

17 musy owocowe  2 0,12 0,24 

18 biszkopty 1 0,12 0,12 

19 
szampon i żel pod prysznic 2 w 1 
dla dzieci 

1 
0,5 0,5 

20 papier toaletowy 1 0,8 0,8 

21 chusteczki higieniczne (wagon) 1 0,3 0,3 

22 chusteczki nawilżone 2 0,4 0,8 

23 podpaski 1 0,04 0,04 

24 mydło w kostce 2 0,09 0,18 

25 szczoteczki do zębów 2 0,01 0,02 

26 pasta do zębów 1 0,1 0,1 

https://katowice.caritas.pl/


27 
żel pod prysznic (zapach 
uniwersalny) 

1 
0,5 0,5 

28 szampon (unisex) 1 0,4 0,4 

29 plastry z opatrunkiem do cięcia 2 0,02 0,04 

30 woda utleniona 2 0,1 0,2 

31 grzebień/szczotka do włosów 1 0,01 0,01 

32 żel antybaktryjny 2 0,1 0,2 

33 świeca 5 0,3 1,5 

34 zapałki 5 0,05 0,25 

  RAZEM     16,17 
 
 

ZAPROSZENIE  

DO UCZESTNICTWA 
 
Synod o Synodalności zwołany został 

przez papieża Franciszka w październiku 
2021 roku i zakończy się w październiku 
2023 roku w Rzymie, Zgromadzeniem 

Synodu Biskupów. Od 17 października 2021 roku do maja 2022 
roku trwa etap diecezjalny Synodu.   

 
Co to jest Synod? 

 Synod (gr. synodos) oznacza w dosłownym tłumaczeniu 
„wspólną drogę”, wspólne maszerowanie. Tym samym 
synodalność jest naturą Kościoła Katolickiego: wspólnym 
podążaniem wszystkich wierzących. Jednocześnie jest zwoływany 
przez papieża jako jego głos doradczy. 

 
Po co ten konkretny synod? 

 Celem tego Synodu nie jest tworzenie dokumentów. Papież 
Franciszek, zwołując synod prosi nas byśmy się spotkali, zaczęli 

siebie nawzajem słuchać by „zrodziły się marzenia, powstały 
proroctwa i wizje, rozkwitły nadzieje, umocniła się ufność, zostały 
opatrzone rany, nawiązały się relacje”. Wynikiem spotkania mają 
być wypowiedziane obawy i nadzieje, tęsknoty i radości, czasem 
wzruszenie a czasem żal: o tym czy i jak podążamy razem w 
Kościele. 

Papież Franciszek chce usłyszeć od całego Kościoła o 
tym, co dzieje się w lokalnych parafiach. Co według 
poszczególnych osób powinniśmy robić, aby pomóc ulepszać 
nasze parafie. 

Na podstawie głosów zebranych z naszych parafii 
powstanie diecezjalny dokument końcowy (tak stanie się w 
diecezjach na całym świecie). Z końcem czerwca dokumenty 
końcowe zostaną przekazane z diecezji do sekretariatu 
Episkopatu.  
A stąd w formie ogólnopolskiej syntezy trafią do Rzymu.   

 
Kto może uczestniczyć? 

 Każdy z nas. Wezwani są wszyscy, bez wyjątku i bez 
względu na stan wiary, wiek, stosunek do struktur i hierarchii. 

 
Jak? 

 Przede wszystkim przez spotkanie, wzajemne słuchanie 
się i życzliwy dialog. Spotkanie jest bowiem istotą tego Synodu.  

Chęć udziału można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej 

 
Terminy spotkań:  
Spotkania synodalne w naszej parafii (minimum jedno) 

odbędą się w marcu, a także w kwietniu (jeśli będzie więcej 
chętnych do wzięcia w nich udziału). Dokładne daty, godziny oraz 
miejsce spotkań będą ogłaszane, gdy zbierze się grupa osób 



zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu. 
 
 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UCZESTNICTWA!!! 

 


