
 Dzisiaj, w III Niedzielę Wielkanocną rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do 
lektury Pisma Świętego i życia nim na co dzień. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na 
potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
 

 Przypominamy, że w związku z aktualnymi limitami jednocześnie w naszej świątyni może 
przebywać na liturgii do 50 osób, oprócz służby liturgicznej. Ponadto odległości pomiędzy uczestnikami 
liturgii muszą być większe niż 1,5 m. Dziękujemy Parafianom za przestrzeganie obostrzeń i prosimy o 
dalsze cierpliwe stosowanie się do zaleceń. Jeśli po przyjściu na mszę ocenicie, że limit został przekro-
czony – prosimy nie wchodzić do środka. Kto może, niech pozostanie w domach i duchowo się łączy za 
pomocą transmisji internetowej. Cały czas obowiązuje dyspensa Arcybiskupa od uczestnictwa w nie-
dzielnej i świątecznej Mszy św. Prosimy także o przestrzeganie pozostałych zasad epidemicznych. 
Miejmy nadzieję, że ta sytuacja wkrótce minie. 
 Do końca kwietnia w kościele jest prezentowana wystawa „Cuda eucharystyczne na świecie”, 

której pomysłodawcą jest Sługa Boży Carlo Acutis. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Przy 
ostatniej planszy znajduje się zeszyt, w którym można wpisywać swoje refleksje związane z wystawą. 
 We wtorek 20 kwietnia o godz. 19.00, wspólnota Barka zaprasza do naszego kościoła na czuwa-

nie modlitewne, adorację i konferencję. Będzie także możliwość spowiedzi. Przekaz internetowy na 
stronie parafialnej i na fejsbuku. 
 Przypominamy, że 21 i 28 kwietnia ostatnie spotkanie dla dzieci i rodziców przed Pierwszą Ko-

munią Św. W przyszłą niedzielę przekażemy plan prób przed Pierwszą Komunią Świętą. 
 W sobotę miesięczna msza za zmarłych zalecanych. Zalecki można składać w zakrystii. W tym 

dniu przypada liturgiczne wspomnienie naszego Patrona – św. Jerzego. 
 W przyszłą niedzielę obchodzimy odpust parafialny ku czci św. Jerzego. Kazanie odpustowe wy-

głosi nasz parafianin, ks. Marek Organista, wikariusz w parafii św. Józefa na Załężu. Suma odpustowa w 
intencji Parafian będzie sprawowana o godz. 12.00. Niestety z racji pandemii nie będą mogły odbyć się 
spotkanie odpustowe duszpasterzy dekanatu i grup parafialnych oraz różnego rodzaju atrakcje odpu-
stowe na błoniach. Naszą uroczystość starajmy się przeżyć raczej duchowo, a wszelkie formy święto-
wania i spotkań z najbliższymi zostawmy na czas późniejszy. 
 Z racji istniejących obostrzeń, wychodząc jednocześnie naprzeciw tym Parafianom i ich gościom, 

którzy mimo wszystko pragnęliby jednak brać udział w mszach odpustowych, w następną niedzielę – 
odpustową – odprawimy dwie dodatkowe Msze św.: o godz. 15.00 i o godz. 19.15.  
 W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci obchodzące pierwszą rocznicę Wczesnej Komunii Św. na 

mszę o godz. 10.30. Natomiast dzieci obchodzące pierwszą rocznicę Pierwszej Komunii Św. zapraszamy 
na mszę o godz. 15.00 
 Również dwie dodatkowe msze odprawimy w przypadku niedziel majowych, w których będzie 

udzielana wczesna i pierwsza Komunia św. tj. 2, 9 i 16 maja.  Jest to podyktowane tym, że z racji ogra-
niczeń dzieci są podzielone na mniejsze grupy i przyjmują Komunię na kilku mszach. Dlatego uprasza 
się Parafian, za wyjątkiem tych, którzy mają zamówioną intencję na daną godzinę, aby w te majowe 
niedziele wybierali inne godziny mszy – także te dwie dodatkowe. 
 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną na Górnym Śląsku (największa liczba zachorowań w Pol-

sce) Ksiądz Arcybiskup i Księża Biskupi pomocniczy nie ustalają aktualnie terminów udzielania sakra-
mentu bierzmowania w parafiach archidiecezji. O ewentualnych zmianach poinformujemy niezwłocz-
nie. 
 Msza św. w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów zostanie odprawiona przez bp. Adama 

w katedrze w niedzielę 25 kwietnia br. o godz. 12. Zainauguruje ona diecezjalny tydzień modlitwy za 
maturzystów. Za pośrednictwem specjalnego formularza młodzi mogą zgłaszać chęć bycia objętymi 
modlitwą, a także każdy, kto chciałby podjąć się modlitwy w ich intencji. Więcej szczegółów na para-
fialnej stronie fesjbukowej. 
 Małżonków obchodzących w tym roku srebrne, złote czy diamentowe jubileusze informujemy, że 

świętowanie jubileuszy małżeńskich zaplanowano na niedzielę 23 maja br. Ze względu na sytuację 
epidemiczną uroczystości odbędą się w czterech parafiach. Więcej informacji na ten temat na stronie 
parafialnej i parafialnym fejsbuku 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych oraz dodrukowanego Gościa Niedzielnego Extra po-

święconego św. Józefowi. W zakrystii do pobrania zestawy maseczek w ilości po 4 sztuki na osobę. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Wiesława Wypych i Jerzy Cieślik. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia:  
 

18 kwietnia 2021 –  III Niedziela  po Zmartwychwstaniu – Lk24,35-48 

19 kwietnia 2021 – Poniedziałek  -  J6,22-29 

20 kwietnia 2021 – Wtorek   -  J6,30-35 

21 kwietnia 2021 – Środa – J6,35-40 

22 kwietnia 2021 – Czwartek    - J44-51 

23 kwietnia 2021 – Piątek  - J12,24-26 

24 kwietnia 2021 – Sobota -  J6,55.60-69 
 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                   18. 04. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Annę i Wilhelma Jeszka ++ rodziców i dziadków. 
9.00 Msza św. Za + Witolda Mijal – dar od sąsiadów przy ul. Plebiscytowej blok 

nr 46. 
10.30 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego w Wiecznego Kapłana w intencji ks. 

Wojciecha z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej – dar od grupy 
Lektorów 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamila Bluszcz z okazji 18 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha 
Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alicji Piekorz w dniu przyjęcia 

Sakramentu Chrztu Św. z prośbą o opiekę Anioła Stróża oraz jej rodziców i 
chrzestnych o zdrowie i Boże błogosławieństwo. Po Mszy św. chrzest – Ali-
cja Piekorz.   

18.00 Msza św. Za ++ rodziców Agnieszkę i Tadeusza Gostyńskich. 

PONIEDZIAŁEK                                                                19. 04. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Stanisława Maciejczyka we wspomnienie urodzin.  



2. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Kocur z okazji urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Małgorzatę i Romana Handszuch w kolejną rocznicę śmierci.  
2. Za + matkę Elżbietę Musioł w 20 rocznicę śmierci. 

18.00  Msza św. Za ++ Zofię i Romana Sokołowskich oraz za + Lidię Skupień.  
 

WTOREK                                                                           20. 04. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Stanisława Kochańskiego – dar od sąsiadów.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Bronisławę Hadam – dar od sąsiadów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma Piechaczek.   
2. Za + męża Stanisława Wawrzycznego w 2 rocznicę śmierci.  

ŚRODA                                                                      21. 04. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Ducha Świętego z prośbą o szczęśliwe zdanie egzaminów matural-
nych dla pewnej osoby.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny i Adriana z okazji 15 rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za ode-
brane 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 + Aleksandrę Niestrój – od rodziny Matuszczyk zamiast kwia-

tów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Antoniego Szczęsny, rodziców Franciszkę i Ludwika, brata Zygfryda 
w kolejną rocznicę ich śmierci. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Marka z okazji urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 

CZWARTEK                                                                       22. 04. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Witolda Mijal – dar od Honoraty Górczany.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Leona Kubica we wspomnienie urodzin i w 19 rocznicę 

śmierci oraz za zmarłych rodziców i teściów.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Krzysztofa Jankoszewskiego w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Eugenię Bluszcz – dar od Jadwigi zamiast kwiatów.   
 

PIĄTEK – Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz. Głównego patrona Polski   23. 04. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za ++ Łucję i Sylwestra Paszenda oraz za ++ rodziców i dziad-
ków.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Elizabeth Kwittek oraz za + Krystiana Burda.   
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Erykę i Bronisława Jendrysik, ++ rodziców z obu stron.  
2. Za + Irenę Mandrysz ++ rodziców z obu stron. 

SOBOTA – Wspomnienie św. Jerzego, męczennika patrona Parafii        24. 04. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7 .00 Msza św. Za ++ Bronisławę i Adolfa Materzok ++ z pokrewieństwa Materzok 

i Pluta. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe 
nr 1 - 5 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15   Msza św. Za ++ rodziców Zofię i Stefana Gembalczyk.   
15.00 Msza św. w języku niemieckim. W intencji sympatyków Mszy św. w języku 

niemieckim z okazji 30 rocznicy istnienia w Parafii św. Jerzego w Rydułto-
wach   

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu poku-
ty. 

17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Antonina Mielimąka, Marian Deńczyk, 
Eugenia Bluszcz, Czesław Boczek, Krystyna Konkol, Maria Pajonk, Jerzy 
Muszalik, Stanisław Kochański, Maria Kubek, Aleksandra Niestrój, Elżbieta 
Lech, Marian Żurowicz, Zygfryd Leder, Wilhelm Steuer, Witold Mijal, Józef 
Strzelec.  

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA   ODPUST PARAFAILNY          25. 04. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Wojciecha z okazji 30 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  
2.  Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Walczak z okazji 70 rocznicy 
urodzin, oraz żony Joanny i syna Marka z okazji kolejnej rocznicy ich urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Aliny i Grzegorza Rak z okazji 30 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. 

10.30 Msza św. W intencji dzieci z okazji 1 rocznicy Wczesnej Komunii św. 
12.00 Msza św. - Suma odpustowa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. chrzest – Bruno Borsukiewicz.  
15.00  
16.00 

W intencji dzieci z SP1 i SP4 z okazji 1 rocznicy Komunii Świętej 
Nieszpory odpustowe. 

16.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Alicji i Krzysztofa Kaczorowskich 
z okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  



18.00 
 
19.15 

Msza św. Za + męża Henryka Żymełka w 8 rocznicę śmierci ++ rodziców z 
obu stron. 
  …………. 

 


