
  Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe dziś w niedzielę o godz. 15.45, a w tygodniu o 17.15, w soboty o 
16.15, a w niedziele o 15.45. W sposób szczególny zachęcamy do udziału w nabożeństwie całe rodziny, 
zwłaszcza dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Św., oraz młodzież przygotowującą się 
do przyjęcia sakramentu bierzmowania.  

  W poniedziałek po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium na spotkanie z „Piątą Ewangelią”. 
  We wtorek 22 października po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium św. Józefa na spotkanie kobiet grupy 

Miriam. 
  W środę 23 października zapraszamy na comiesięczne spotkanie rodziców i dzieci z SP 4 przygotowujących 

się do przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie rozpoczynamy modlitwą różańcową, po niej msza, na 
której dokonamy poświęcenia różańców komunijnych. Po mszy katecheza dla dzieci i rodziców.  

  Także w środę po mszy wieczornej w Domku Maryi ma swoje spotkanie grupa ks. Jacka piszących ikony. 
  Zapraszamy dzieci na Mszę świętą szkolną w czwartek o 16.30. Od godz.16.00 okazja do spowiedzi.  
  W piątek 25 października o godz. 15.30 w oratorium odbędzie się wykład dr. Piotra Grabca organizowany 

przez Stowarzyszenie Diabetyków. Więcej szczegółów na plakatach informacyjnych. 
  W sobotę po mszy porannej modlitwę różańcową poprowadzą róże różańcowe numery od 16 do 20. Jak w 

każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
  W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy już zalecki za zmarłych – tzw. Wypominki. Za tych zmarłych 

będziemy się modlić w sposób szczególny podczas modlitwy różańcowej w terminie od 1 do 7 listopada czy-
li w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz będą za nich odprawiane Msze św. Druczki do wypomi-
nek znajdziemy pod chórem. 

  Zapraszamy dziewczęta na spotkanie wspólnoty „Dzieci Maryi”, które odbędzie się w Domku Maryi w so-
botę o godz. 10.00. Chłopców i młodzieńców zapraszamy na spotkania ministrantów w sobotę o godz. 9.00 
w Domku Maryi. W piątki po mszy wieczornej ks. Wojciech zaprasza na spotkania grupy młodzieżowej.   

  W nadchodzącym tygodniu rozpoczynamy spotkania w grupach dla kandydatów do bierzmowania w maju 
przyszłego roku. Prosimy o zapoznanie się z terminami i podziałem grup zamieszczonym na stronie interneto-
wej naszej parafii. 

  Z racji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, a co za tym idzie szczególnego okresu uzyskiwania od-
pustów za zmarłych, przypominamy o skorzystaniu w nadchodzącym okresie z okazji do sakramentu pokuty i 
pojednania. Dzieci zapraszamy zwłaszcza przed mszą szkolną w czwartek, dorosłych i młodzież szczególnie w 
sobotę od 16.00 ale okazja do spowiedzi jest też przed każdą mszą św. Zadbajmy więc nie tylko o groby na-
szych bliskich, ale też i o nasze własne przygotowanie duchowe do przeżycia uroczystości i pomocy naszym 
zmarłym w osiągnięciu chwały nieba.  

  W uroczystość Wszystkich Świętych po procesji zostanie odprawiona msza święta w kaplicy na cmentarzu, 
można o tym poinformować przybyłych z rodziny i gości.  

  W Dzień Zaduszny 2 listopada również w kaplicy na cmentarzu odprawimy mszę św. w intencji zmarłych 
parafian spoczywających na naszym cmentarzu. 

  Przypominamy o naszej prośbie, by jak najwcześniej rozpocząć porządkowanie grobów na naszym cmenta-
rzu. Pozwoli to uniknąć zamieszania, oraz rozwiąże problem gromadzenia śmieci przed samą uroczystością 
Wszystkich Świętych. Jeszcze raz prosimy o roztropne postępowanie przy segregacji i wyrzucaniu śmieci 
tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

  Od tej niedzieli uruchomione zostają toalety w Domku Maryi, a także wejście do budynku od strony groty. 
Jednocześnie prosimy by przywożąc do kościoła starszych parafian nie zostawiać samochodu na drodze po-
żarowej, zwłaszcza przy zakrystii, ale przeparkować je na plac przed grotą. Miejsca parkingowe są również 
przygotowane przy probostwie i wkrótce będzie można z nich korzystać. 

  Polecamy nowego  Gościa Niedzielnego.  
  Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, zwłaszcza na prace, które wkrótce 

rozpoczniemy przy adaptacji pomieszczeń nad oratorium św. Józefa na miejsca spotkań grup parafialnych. 
Dlatego też zapraszamy grupę panów, udzielających się w pracach przy kościele, w czwartek 24 październi-
ka na godz. 8.00, do pomocy przy porządkowaniu tych pomieszczeń. 

  W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty zmarłych: Reginę Goraus i Eugenię Dreinert. Wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie… 
KONTO PARAFIALNE  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. JERZEGO RYDUŁTOWY ul. PLEBISCYTOWA 9.     
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         Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach. 
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

 

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  
                      
EWANGELIA    Wytrwałość w modlitwie.                                          Łk 18,1-8 
 

+ Słowa Ewangelii według św. Łukasza.  
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie 
ustawać: w pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym 
samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim 
przeciwnikiem". Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się 
nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w 
obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie".I Pan dodał : „Słuchajcie, co 
ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" — 
Oto słowo Pańskie. 

 
 
 

P  O  R  Z  Ą  D  E  K    N  A  B  O  Ż  E  Ń  S  T  W   2 0  -  2 7 .  1 0 .  2 0 1 9  r .  
 

  X X I X  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A                  20.10.2019 r.  

7.00 Godzinki o NMP                     
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Grzegorza Koźlik z okazji 50 rocznicy 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 Beaty i Zbigniewa Ogerman z okazji 25 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Franciszka z okazji 70 rocznicy urodzin z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Te Deum                                                                                 

12.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji syna Łukasza Myśliwiec z okazji 18 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stró-
ża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Danuty Brachmańskiej z okazji 70 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum      
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka - Zuzanna Jendrysik                                  

15.45 Nabożeństwo różańcowe. 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefani Swoboda z okazji urodzin z podziękowa-

niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  Te 
Deum  
 Po Mszy św. Chrzest święty  -  Chrószcz Emilia                                                                          

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Adelajdy z okazji 80 rocznicy urodzin z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum   



PONIEDZIAŁEK                                                                                                      21.10. 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                               

6.30 Godzinki o NMP                     
7.00  Msza św. Za ++ Elżbietę i Jana Brachman oraz + Annę Załęga.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                        
8.15 Msza św. Za + Otylię Zielińską w kolejną rocznicę śmierci. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + męża Jana Sosna w 5 rocznicę śmierci. 
2. Za + Wojciecha Staniek w 15 rocznicę śmierci. 

WTOREK – Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.                                              22.10.2019 r.                                

6.30 Godzinki o NMP                    
7.00 Msza św. Za + Jadwigę Bonk we wspomnienie urodzin, męża Pawła, córkę Annę, siostrę Kunegundę.      

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za ++ Annę i Franciszka Kiliszowskich, syna Ryszarda, rodziców, rodzeństwo, 

chrześniaka Jacka. 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00  Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Wiktorię i Wilhelma Masarczyk, rodziców i rodzeństwo. 
2. Za + Augustyna Wodeckiego, żonę, rodzeństwo i rodziców. 

ŚRODA                                                                                                                    23.10.2019 r.              

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św.  Za + Stanisława Mazurek w 16 rocznicę śmierci   
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Stanisława Glenc, Annę Rek, Grażynę Musioł, Martę i Stanisława Rduch, Helenę i 
Alfreda Glenc. 
2. Za + męża Otto Moj w kolejną rocznicę śmierci. 

17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Urbisz z okazji 70 rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum                                                            
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty Brachmańskiej z okazji 70 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny – dar od  cioci Eli i kuzynek z rodzinami.   Te Deum                                                           

CZWARTEK                                                                                                             24.10.2019 r.                

6.30 Godzinki o NMP  
7.00  Msza św.  Za + Ernesta Gomołka w 1 rocznicę śmierci.                             
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Marię i Alfreda Groborz w kolejną rocznicę śmierci.  

14.00 Msza św. ślubna: Aneta Brzeziok – Mateusz Świderski.  
16.30 Msza św. szkolna: Do Opatrzności Bożej w intencji pewnej rodziny z okazji 60 rocznicy ich 

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

17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Górecki, Procek oraz dziadków z obu stron. 
2. Za + Zygfryda Burda, rodziców Emila i Paulinę, teściów Pawła i Emilię Grabiec. 

PIĄTEK                                                                                                                    25.10.2019 r.                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP                    
7.00 Msza św. Za + Tadeusza Miczek – dar od rodziny Mazella.   

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Halinę Kostka-Lewandowską    

17.15 Nabożeństwo różańcowe. 

  
18.00 

Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Edmunda Smyczek we wspomnienie urodzin.  
2. Za + Elżbietę Błaszczok we wspomnienie urodzin.  
3. W intencji Domowego Kościoła. 

SOBOTA                                                                                                                 26.10. 2019 r.                                          

 6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. O radość życia wiecznego  za + ks. Bernarda Sigmunda we wspomnienie urodzin    

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą Człon-
kowie Żywego różańca nr 16 - 20   oraz   Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za + Krzysztofa Święty, dziadków Jadwigę i Józefa Kłosek, Agnieszkę i Alojzego Święty.     

15.00 Msza św. w języku niemieckim: Do Opatrzności Bożej w intencji Kazimierza Nowotnego z 
okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.    

16.15 Nabożeństwo różańcowe. 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. 30-to dniowa za zmarłych: 1. Róża Steuer, Sylwia Foltys, Cecylia Paprotny, Jerzy Sie-
dlaczek, Zbigniew Jarocki, Janusz Cyndzer, Melania Hołomek, Mirosława Blacha, Berta 
Zysk, Jerzy Cop, Marian Botorek, Irena Weber, Eugeniusz Stępkowski, Marzanna Koniecz-
ny, Piotr Szombara, Tadeusz Miczek. 
2. Za ++ Martę i Karola Figura.  
Po Mszy św. 2 chrzty: Krystyna Blokesz, Patrycja Lemiesz  

 X X X   N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A                                              27.10. 2019 r. 

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej o łaskę zdrowia dla Dominika. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zbigniewa z okazji 55-tej rocznicy urodzin z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

10.30 Msza św. koncelebrowana:   
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Ilony i Zbigniewa Szurek okazji 25 rocznicy zawarcia sa-
kramentalnego związku małżeńskiego, oraz w intencji 50 rocznicy urodzin Jubilata Zbignie-
wa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum. 
2. Za + Henryka Mikołaja Góreckiego ( kompozytora i muzyka ) 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Gabrieli i Marka z okazji 20 rocznicy zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
( po Mszy św. chrzest – Piotr Gacka )                                              

15.45 Nabożeństwo różańcowe. 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Izabeli i Adriana z okazji 25 rocznicy zawarcia 

sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo  
Boże dla całej rodziny. Te Deum  
 ( po Mszy św. chrzest – Adrian Otawa ) 

18.00 Msza św. Za + Łucję Tatarzyn w 1 rocznicę śmierci.                                                            
 

 

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  2 0 - 2 7 . 1 0 . 2 0 1 9  
 Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W naszych modlitwach szczególnie pamiętamy o misjonarzach i o 
misjach. Bóg zapłać za złożone podczas mszy św. ofiary, przeznaczone na rzecz misji. Dziś także witamy w na-
szej parafii ks. Pawła Zielińskiego posługującego w budującym się właśnie kościele p.w. MB Częstochowskiej 
w Rybniku. Ks. Paweł wygłosi dziś do nas Słowo Boże, a po mszach św. będzie prosił przed kościołem o wspar-
cie materialne budującego się kościoła. 
  W rozpoczynającym się tygodniu obchodzimy: 

 We wtorek wspomnienie św. Jana Pawła II pap., 
 W środę wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, bpa., św. Jana Kapistrana, prezb., 
 W czwartek wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, bpa., 




