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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  13 – 20. 05 2018 r. 
►Składamy Szczere Bóg zapłać za złożone ofiary przeznaczone na potrzeby naszej parafii.   
►Dziś na rynku Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi organizuje w godz. 9-13.30 kolejną akcję krwiodawstwa   
►Dzisiejsze nabożeństwo majowe zostanie odprawione o 15.30 przy udziale dzieci, które przystąpiły dziś do 

Pierwszej Komunii Świętej. Natomiast po wieczornej Mszy świętej około godz. 19.00 pierwsze w tym roku 
nabożeństwo Fatimskie, prosimy o przyniesienie świec. 
►Trwa miesiąc maj, a wraz z nim nabożeństwa majowe, w połączone w tym tygodniu z Nowenną do Ducha 
Świętego. Godziny nabożeństw od poniedziałku do piątku o 17.30, a w soboty 16.30. 
►W poniedziałek po wieczornej Mszy św. odbędzie się krąg biblijny. Tematem będzie: „Wąż miedziany”. 
►Wspólnota kobiet grupy „Miriam” zaprasza na spotkanie we wtorek po wieczornej Mszy św. Domku Maryi. 
►W czwartek 17-go maja po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej do Oratorium św. Józefa. 
►Dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w piątek o godz. 7.00. 
►W III piątek miesiąca oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego zo-
stanie odprawione po porannych Mszach św. Zapraszamy bardzo serdecznie na nabożeństwo  z odmówie-
niem koronki ku czci Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Zamiast czuwania – wieczoru z dekalogiem w pią-
tek, w sobotę odbędzie się czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. 
►W najbliższą sobotę o godz. 7.30 modlitwę różańcową poprowadzą Róże różańcowe nr 21-25 
►W sobotę 19 maja o godz. zostanie odprawiona miesięczna Msza św. za zmarłych zalecanych. Zalecki 
można składać w zakrystii.       
►W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, uroczystość ta kończy okres 
Wielkanocny. Zapraszamy w przeddzień we wspomnianą sobotę, na Wigilijne czuwanie modlitewne, szcze-
gólnie zapraszamy młodzież która przystąpi do bierzmowania i członów grup parafialnych.                                                                
►Także w  następną niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się Uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci z kl. 
III  dlatego miejsca w pierwszych ławkach będą zarezerwowane dla dzieci komunijnych i ich Rodziców 
Spowiedź św. dla dzieci, które pójdą do Pierwszej Komunii i ich Rodziców odbędzie się w  sobotę o godz. 10.00 
►Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii 
►We wtorek 22 maja ks. Arcybiskup Damian Zimoń na Mszy o godz. 18.00 udzieli sakramentu bierzmowa-
nia młodzieży naszej parafii i parafii Orłowiec. W czwartek o godz. 19.00 odbędzie się w kościele próba przed 
bierzmowaniem w kościele. Obecność kandydatów na próbie jest obowiązkowa 
►W niedzielę 27-go maja przypada pielgrzymka mężczyzn do MB Piekarskiej. Jak co roku Parafia organizu-
je autokarowy wyjazd na tę pielgrzymkę. Szczególnie zapraszamy do udziału chłopców po I Komunii z ojca-
mi, bierzmowańców, tegorocznych maturzystów. Z pewnością mamy za co dziękować Maryi i prosić Ją o 
dalsze wstawiennictwo u Boga. Zapisy przyjmujemy w zakrystii. Koszt przejazdu wynosi  20.00 zł. Wyjazd w 
niedzielę o godz. 6.30 z parkingu obok probostwa, powrót w godzinach popołudniowych. 
►W ostatnim dniu maja będziemy przeżywali uroczystość Bożego Ciała. Procesja w tym roku wyruszy trasą 
Drogi Krzyżowej a więc ul. Ofiar Terroru, Bema, Krzyżkowicką, Storczyków, Podleśną, Pawią Benedykta, 
Strzody i ponownie Benedykta do kościoła. Pierwszy ołtarz będzie zlokalizowany przy ulicy Krzyżkowickiej 22 
/ściana bloku/ prosimy by przygotowali go mieszkańcy bloków przy Krzyżkowickiej 20, 22, 24, drugi ołtarz na 
tle hurtowni obuwia przy Podleśnej 6 /prosimy o zaangażowanie Parafian z ul. Podleśnej /nr parzyste i niepa-
rzyste 1-61/ ul. Miodowej, Ciasnej i Storczyków. Trzeci ołtarz na ul. Benedykta naprzeciw domu nr 18 A 
/prosimy o przygotowanie ołtarza mieszkańców ul. Benedykta od nr 34 do 12a i 7-9 oraz mieszkańców Wrób-
lewskiego od 1 do 25 i od 2 do 28/ Czwarty ołtarz na rogu ul. Benedykta i Strzody przy posesji nr 5 /tu prosi-
my o zaangażowanie mieszkających ul. Benedykta od 1 do 5 i od 4 do 10 oraz Strzody od 1 do 25 i od 2 do 
16a/. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia liczymy zrozumienie oraz odpowiedzialne i twórcze zaangażo-
wanie. W najbliższy wtorek po wieczornej Mszy Świętej w Oratorium odbędzie się spotkanie osób pragną-
cych włączyć się w tę inicjatywę. 
►Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, oraz innych czasopism, które są do naby-
cia w zakrystii i u ministrantów. W  Ordo znajdziemy dodatek o historii Żywego Różańca 
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:  Adolf Widera, Maria Jeszka 
 

OGŁOSZENIA POZAPARAFIALNE 
W dniu 21 maja w poniedziałek od godz. 13.00 w Przychodni koło Basenu, na ul. Strzelców Bytomskich, od-
będą się badania USG Doppler Przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG: tarczycy, nerek, płuc stawów, 
piersi oraz echo serca. Badania są odpłatne koszt jednego to 55 zł, bliższe informacje na plakatach w gablot-
kach i w Przychodni 
 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 maja b.r. rozpocznie się przebudowa fragmentu ul. Plebiscytowej. 
Zgodnie z zatwierdzona Tymczasową Organizacją Ruchu, ruch pojazdów odbywał się będzie jednokierun-
kowo /od szpitala w kierunku rynku/ Planowany termin zakończenia prac 31.07.2018 r.   
W związku z pracami na ulicy Plebiscytowej, prosimy aby nie wjeżdżać na teren probostwa i teren placu ko-
ścielnego. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

  

 
 

nr 20 (764)     2018 
 

13 – 20 maja  

         Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydu łtowach. 
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

 

UROCZYSTOŚĆ 

  WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
 

CZYTANIE W ROKU B ■ Święty Leon Wielki powiedział: „nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przy-
szedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios”. Słowa te pokazują, że już nie musimy 
usilnie wpatrywać się w niebo, jak to czynili apostołowie, bo Jezus jest ciągle z nami, nie musimy Go widzieć, 
żeby wierzyć, że jest. To nasze ludzkie wpatrywanie się jest wyrazem tęsknoty za Bogiem, można powie-
dzieć naszą tęskniącą modlitwą i prośbą o Jego obecność. Wniebowstąpienie Jezusa jest zatem zapowie-
dzią tego, co czeka nas po zakończeniu ziemskiej wędrówki. Wtedy nasza oczekująca wiara i niewzruszona 
nadzieja zostaną wypełnione w pełni miłością. Zanim to się jednak stanie, jesteśmy posłani pomiędzy tych, 
którzy nie słyszeli albo zagubili głos Boga. Mamy nauczać, głosić z wielką mocą, by nadzieja Ewangelii roze-
szła się po całym świecie.                                                                                                  (Od Słowa do Zycia) 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                                         Mt 28,19.20 

Alleluja.   Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 
               Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 
 

EWANGELIA         Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga            Mt 16,15.20 
 

. 

+ Zakończenie Ewangelii według św. Marka. Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do 
nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyj-
mie chrzest będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, 
te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić 
będą węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na cho-
rych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie". Po 
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i 
zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i po-
twierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. -
Oto słowo Pańskie. 

 
■ Jezus, wstępując do nieba, daje jednocześnie swoim ucz-
niom nakaz misyjny, posyła ich do wszystkich narodów i lu-
dów z misją głoszenia Dobrej Nowiny. Obiecuje też, że gło-
szeniu będą towarzyszyć znaki, które potwierdzą prawdziwość 
orędzia. Oczywiście znaki te można rozumieć dosłownie, a 
można spojrzeć na to nieco inaczej. Owe nowymi językami 
mówić będą może oznaczać próbę przemówienia do kogoś, 
używając nowego, pełnego pokoju języka, wejście na drogę 
pojednania. Następne - choćby co zatrutego wypili, nie będzie 
im szkodzić - może oznaczać kogoś, kto, słuchając słów peł-
nych jadu i trucizny, nie będzie się im poddawał, bo wie, że 
jedyne słowa prawdy są w Chrystusie Jezusie. On wstąpił do 
chwały Ojca, tam, gdzie i dla nas jest już przygotowane miej-
sce. A teraz, współdziałając z nami, umacnia nas w  
głoszeniu Dobrej Nowiny.                         (Od Słowa do Zycia) 
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 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO              13.05.2018 r.                                                              

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Za + Kazimierza Lelek – dar od kuzynostwa. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Eweliny i Adama z okazji 10 rocznicy 

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

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej w ich Rodzin                                             
12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Emilii Stolarek z okazji 13 rocznicy urodzin z prośbą o 

światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
15.30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych 
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Oliwia Zalenga, Igor Obrochta, Radosław Jambor, 

Maksymilian Płachta, Amalia Golla, Oliwier Golla  (Emilia Piechota).                                  
18.00 Msza św. koncelebrowana:   

1. W intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej i członków Żywego Różańca. 
2. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów rocznika święceń 1989 i 2000 

z prośbą o błogosławieństwo w posłudze duszpasterskiej. 
Po Mszy św. Nabożeństwo fatimskie.    

PONIEDZIAŁEK – Święto św. Macieja, Apostoła                                              14.05. 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP           
7.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Aliny i Józefa Pocztowskich z okazji 

3 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                           

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                        
  8.15 Msza św. Za ++ rodziców Bertę i Wiktora Widera, syna Adolfa i zmarłe rodzeństwo. 
17.30 Nabożeństwo majowe z Nowenną Do Ducha Świętego 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  1. Za + Tadeusza Fiołka, ojca Józefa we wspomnienie urodzin.   

2. Za ++ rodziców Annę i Augustyna Dobias.  

WTOREK                                                                                                               15.05. 2018 r.                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Henryka Sosna, rodziców, teściów, dziadków z obu stron i ++ z rodziny Golda 

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Jarosława Ponkała, żonę Anielę, brata Antoniego. 

17.30  Nabożeństwo majowe z Nowenną Do Ducha Świętego 
18.00  Msza św. koncelebrowana:  1. Za ++ Helenę i Ryszarda Kałuża.  

2. Za + Jerzego Tarabura.  

ŚRODA - Święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski            16.05. 2018 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + męża Waltera Żymełka w 36 rocznicę śmierci, ++ rodziców Jana i Paulinę 

Żymełka 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Za + Wiktora Tomas, żonę Marię.   

17.30  Nabożeństwo majowe z Nowenną Do Ducha Świętego 
18.00  Msza św. koncelebrowana:  1. Za ++ Martę i Jana Spyra.   

2. Za + Gabrielę Staniek, ojca Alfreda. 

CZWARTEK                                                                                                          17.05. 2018 r.                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. koncelebrowana:  1. Za ++ Agnieszkę i Brunona Barteczko, syna Herberta, 

żonę Helenę, ++ rodziców z obu stron. 
2. Za + Edmunda Smyczek w 2 rocznicę śmierci.   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
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8.15 Msza św. Za Ojczyznę, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, Radio Maryja, jego Zało-

życiela i współpracowników oraz za żyjących i zmarłych ofiarodawców.                    
17.30 Nabożeństwo majowe z Nowenną Do Ducha Świętego 
18.00  Msza św. koncelebrowana:  1. Za + męża Władysława Rupar, zmarłych rodziców.  

2. Za + Bolesława Caban w 1 rocznicę śmierci.                                                           

III PIĄTEK MIESIĄCA                                                                                            18.05.2018 r. 

6.20 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. szkolna: Za + Franciszka Polczyk /od rodziny Horników z Łopusznej/ 
 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

8.15 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Józefa Dyrszka, siostrę Lidię, zmarłych dziadków z obu stron. 
15.00  Nabożeństwo ku czci miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki  

17.30 Nabożeństwo majowe z Nowenną Do Ducha Świętego 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  1. Za ++ rodziców Annę i Karola Byczek. 

2. Za + Władysława Zygmunt, żonę Józefę, zmarłych rodziców z obu stron.  

SOBOTA                                                                                                                19.05. 2018 r.                                                                                                        

6.30 Godzinki o NMP 

7.00  Msza św.  Za + brata Kazimierza Lelek – dar od siostry Jadwigi                                      
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą 

Róże różańcowe 21-25 oraz  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 
8.15  Msza św. Za + męża Szymona Magiera, syna Antoniego, Anielę i Wiktora Magiera, 

Paulinę i Leona Gwoździk, syna Jana.    
12.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Jana Szewczyk z okazji 70 rocznicy 

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

13.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Ewy i Jarosława Hanak z okazji 25 

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

15.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Piotra Skowronka z okazji 50 rocznicy 
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o Dary Ducha Świętego, opiekę 
Matki Bożej, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.                          

16.30 Nabożeństwo majowe z Nowenną Do Ducha Świętego 

17.00 
 

19.00 

Msza św. koncelebrowana:  1. Miesięczna za zmar łych zalecanych.  

2. Za + Bogusława Gutmańskiego w 4 rocznicę śmierci. 
Czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego 

 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO                      20.05.2018 r.                                                              

7.00 Godzinki o NMP           

7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Piotra Oleś z okazji 60 rocznicy urodzin 

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

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Piotra Ryszka z okazji 70 rocznicy uro-
dzin jako podziękowanie za odebrane łaski  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Bo-
że dla całej rodziny – dar od żony z dziećmi. Te Deum.                            

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej  Komunii św., i ich Rodzin                                             
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Moniki i Marka z okazji 10 rocznicy 

zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane ła-
ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                             

15.30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych 
16.30 Msza św. Za + matkę Jadwigę Malcharczyk, męża Pawła, brata Jana oraz dziadków 

Paulinę i Emila Burda.                                                       
18.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Marka Brzezina z okazji 50 rocznicy 

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

 


