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►Kolekta w dzisiejszą niedzielę jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary 
►Zapraszamy o godz. 15.45 na popołudniowe nabożeństwo w intencji chorych, pragniemy objąć naszą modlitwą 
wszystkich cierpiących, przebywających w szpitalach, hospicjach, także seniorów naszej parafii. Podczas nabo-
żeństwa udzielimy chętnym indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 
►Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, zachęcamy wiernych do przeżycia Wielkiego Po-
stu w abstynencji, popartej wpisem do Parafialnej Księgi Trzeźwościowej /dostępna w kaplicy Miłosierdzia Bożego/ 
►W poniedziałek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na krąg biblijny. Tematem spotkania będzie: „Przejście 
Izraelitów przez Morze Czerwone”. 
►W Środę Popielcową w całym Kościele rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień wstrzemięź-
liwości od pokarmów mięsnych /obowiązuje od 14 roku życia/ i postu  /obowiązuje osoby między 18 i 60 rokiem 
życia – jeden posiłek w do syta w ciągu dnia/  Msze święte w  Środę Popielcową zostaną odprawione o godz. 
7.00, 8.15, 16.00 i 18.00.   Kolekta w środę popielcową  jest naszą jałmużną wielkopostną.  
Nabożeństwo czterdziestogodzinne będzie miało miejsce w naszej parafii w ramach rekolekcji wielkopostnych 
począwszy od poniedziałku 19 lutego.  
►W piątek odprawiana będzie pierwsza Msza święta szkolna rano o godz. 7.00 /przed zajęciami lekcyjnymi/. 
Bardzo prosimy aby dzieciom przypomnieć o Eucharystii, zachęcamy także dziadków i rodziców niepracują-
cych do towarzyszenia dzieciom podczas Mszy. Zamówione intencje w czwartki z godz. 16.30 zostaną przesu-
nięte na godz. 18.00 w czwartek. 
►W III piątek miesiąca oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego zo-
stanie odprawione po porannych Mszach św. Koronkę odmówimy także o godz. 15.00 w kościele 
►Zapraszamy Parafian na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17.15. Zalecki za zmarłych, 
za których będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii. 
►Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 
Natomiast o godz. 19.00, zapraszamy na kolejne spotkanie modlitewne „Wieczór z dekalogiem” w programie 
konferencja, uwielbienie przed Najświętszym Sakramentem, wspólna modlitwa i śpiew. Zakończenie Apelem 
Jasnogórskim 
►W najbliższą sobotę modlitwę różańcową o godz. 7.30 poprowadzą Róże Różańcowe nr 11-15.                          
Od 16.00 do 16.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
Także w sobotę 19-go lutego o godz. 17.00 zostanie odprawiona miesięczna Msza św. za zmarłych zaleca-
nych. Zalecki można składać w zakrystii, będą one odczytywane począwszy od godz. 16.45 
►W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nasze wielkopostne rekolekcje, w ten sposób pragniemy zbliżyć się do 
Boga, naszym przewodnikiem będzie ks. Damian Copek, duszpasterz akademicki z katowickiej katedry. Plan 
spotkań rekolekcyjnych i nabożeństw znajdziemy na plakatach, w Ordo i na stronie internetowej. 
W następna niedzielę o godz. 15.45 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Kazania pasyjnie wy-
głosi ks. Michał Kuś. Za udział w nabożeństwach pasyjnych możemy uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi 
warunkami. 
►Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, przeczytamy w nim m.in.  artykuł: „Serce w popiele” o walentyn-
kach w środę popielcową. Do naszego  tygodnika Ordo dołączono plan rekolekcji a także statystykę kolędową 
►Siostry Urszulanki z Rybnika zapraszają na dzień otwarty Szkoły w sobotę 17 lutego. Można będzie zapoznać 
się z ofertą edukacyjną szkoły podstawowej i Liceum. Szczegóły można znaleźć w naszych gablotkach. 
►Zapraszamy parafian do udziału w ogólnopolskiej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
/RTV, AGD, Komputery itd./  Środki pozyskane wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala w 
Afryce. Odbiór sprzętu w naszej parafii odbędzie się 21 lutego o godz. 13.30. Sprzęt będzie można zostawić 
także przedpołudniem i dzień wcześniej popołudniu. Szczegóły na plakatach w gablotkach i ulotkach przy wej-
ściu z Kościoła. 
►Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za wszelkie ofiary 
przekazywane na rzecz naszej parafii, ofiary składane w kościele, kopertach, a także przelewane na konto. Za-
świadczenia o darowiźnie na cele kultu zostały dostarczone do skrzynek pocztowych, jeśli jednak ktoś nie 
otrzymał potwierdzenia prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii 
►Burmistrz miasta zaprasza Mieszkańców Miasta Rydułtowy na spotkanie ws. Możliwości podłączenia do sie-
ci ciepłowniczej. Spotkanie odbędzie się 21 lutego o godz. 17.00 w Sali teatralnej RCK-u 
►Towarzystwo Miłośników Rydułtów zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Banku Usług Lokalnych, ini-
cjatywa ta polega na wymianie usłg pomiędzy mieszkańcami miasta. Udział w Banku jest bezpłatny – w zamian 
za wykonanie np. drobnych napraw, zrobienie zakupów świadczona będzie inna usługa. Szczegóły w gablot-
kach i siedzibie Towarzystwa.  
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  
Jo lanta  Za jde l ,  Leon  Stok łosa,  Jan O lbr ich ,  Zof i a  Gawenda,  Hi ldegarda S łomka.  
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         Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydu łtowach. 

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

V I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

       Katechizm nazywa Eucharystię sakramentem uzdrowienia. Chodzi nie tylko o uzdro-
wienie duchowe, ale także fizyczne. Ten sam Jezus, który niegdyś oczyszczał trędowatych, dziś 
przychodzi do nas w swoim słowie i chlebie eucharystycznym. Trzeba więc tak przygotować nasze 
serca na spotkanie z Nim, abyśmy - w myśl słów zawartych w kolekcie - stali się dla Niego godnym 
mieszkaniem. Eucharystia jest jednocześnie sakramentem spotkania we wspólnocie Kościoła. 
Trędowaci w starożytnym Izraelu byli wyłączeni ze wspólnoty   Ludu Bożego. Chrystus zaprasza 
nas do tego ludu, gdyż ustanowił Kościół narzędziem zbawienia. To właśnie w nim możemy - na 
wzór św. Pawła - stawać się naśladowcami Chrystusa.                                                                                                  
(Od Słowa do Zycia) 

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   
 

Alleluja. 
Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
I leczył wszystkie choroby wśród ludu. 
 

EWANGELIA W ROKU B  1,40-45 
 

Uzdrowienie  t rędowatego.   
 

+ Słowa Ewangelii według 
św. Marka. Pewnego dnia przy-
szedł do Jezusa trędowaty i upada-
jąc na kolana, prosił Go; „Jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić”. 
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, do-
tknął go i rzekł do niego; „Chcę, 
bądź oczyszczony”. Natychmiast 
trąd go opuścił i został oczyszczo-
ny. Jezus surowo mu przykazał i 
zaraz go odprawił ze słowami; 
„Uważaj, nikomu nic nie mów, ale 
idź, pokaż się kapłanowi i złóż za 
swe oczyszczenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, na świadectwo 
dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął 
wiele opowiadać i rozgłaszać to, co 
zaszło, tak że Jezus nie mógł już jaw-
nie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do 
Niego.  
— Oto słowo Pańskie.        
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              V I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A                        11.02. 2018 r. 

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. W intencji chorych                   
 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agaty Kwiatoń z okazji 18 rocznicy urodzin 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  Bożeny i Stefana z okazji 30  rocznicy za-

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

12.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Józefa Botorek z okazji 77 rocznicy urodzin jako po-
dziękowanie za odebrane łask z prośbą  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji  Państwa Eryki i Alfreda Brzezinka z okazji 55  rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane łaski                        
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

15.45 Nabożeństwo w in tencj i  chorych z  b łogosławieństwem Lourdzkim  
16.30  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Milena Mutwil, Tobiasz Zawistowski, Antoni Koźlik                        

( Dominik Samulski ). 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Alojzego z okazji 80 rocznicy urodzin jako po-

dziękowanie za odebrane łask z prośbą  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                         
Te Deum.   

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                   12.02. 2018 r.                                                                                                                                                                 

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Za + Gertrudę Machnik, męża Henryka i jej ++ rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące.      
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego      
8.15 Msza św. Za + Ryszarda Warzecha, Kazimierę i Stanisława Domagalskich. 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Stanisława Wieczorka w 2 rocznicę śmierci. 
2. Za + męża Jana Buchalik, brata Józefa, ++ rodziców z obu stron.    

WTOREK                                                                                                                             13.02. 2018 r.         

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Elżbietę Grabowską w 3 rocznicę śmierci. 
 8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Wilhelma i Annę Pierchała ++ rodziców 
2. Za + Henryka Sulskiego – dar od sąsiadów z bloku nr 62 z Orłowca. 

18.00  Msza św. św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Eleonorę i Władysława Wasilewskich.    
2. Za + Adelajdę Habram, jej męża, syna  i ++ rodziców.           

ŚRODA  POPIELCOWA                                                                                                      14.02. 2018 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Zofię Kopka, męża Emila, synów Wojciecha i Norberta. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Za ++ Marię, Różę i Józefa Jargoń w kolejną rocznicę śmierci.       

16.00  Msza św. Za + Reinholda Sczansny w kolejną rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin + żonę 
Dorotę, syna Henryka. 

18.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej jako przebłaganie i zadośćuczynienie za popełnione niewierno-
ści i zaniedbania.   

CZWARTEK                                                                                                                          15.02. 2018 r.                                         

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Małgorzaty Jeszka-Robak z okazji 70 rocznicy 

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

8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego   
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8.15  Msza św. Za ++ rodziców Antoniego i Teresę Cieślik, rodziców Helenę i Alfonsa Cieślik, Annę              
i Teodora Jenczmionka.   

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Lesława Kuź w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Witolda Skaba w 1 rocznicę śmierci. 
3. Za + Barbarę Biernacką we wspomnienie urodzin.     

 PIĄTEK                                                                                                                                16.02. 2018 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. szkolna: Za + Alojzego Michałek, żonę Jadwigę, syna Stefana. 

Po Mszy św. nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego. 
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego  
8.15  Msza św. Za + Józefa Tomala w 5 rocznicę śmierci.   

Po Mszy św. nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.      
17.15  Nabożeństwo Drogi krzyżowej. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Justynę Gorzolnik w 1 rocznicę śmierci.     
2. Za ++ Elżbietę i Henryka Gacka.    

SOBOTA                                                                                                                                17.02. 2018 r.                                                                                                        

6.30 Godzinki o M.B. Nieustającej Pomocy. 
7.00  Msza św. Za ++ Edytę i Jerzego Mrozek ++ rodziców              
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą                    

Róże różańcowe nr 11-15 oraz Nabożeństwo ku czci  M. Bożej Nieustającej Pomocy. 
8.15 Msza św. Za + Elżbietę Badura w 2 rocznicę śmierci, męża Franciszka. 

10.00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  dla dzieci. 
16.00 Adoracja  Najświę tsz ego Sakramentu i  okaz ja  do sakramentu pokuty.    
17.00 Msza św.  koncelebrowana:  Rozpoczęcie Wielkopostnych rekolekcji parafialnych 

1. Miesięczna za zmałych zalecanych.      
2. Za + Grzegorza Stebel.  

         I  N I E D Z I E L A  W I E L K I E G O  P O S T U        18.02. 2018 r 
* PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  *. 

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Aleksandry i Justyny z okazji ich urodzin jako podzię-

kowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
 9.00 

 
 

10.00 

Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Reginy Piła z okazji 90 rocznicy urodzin jako po-
dziękowanie za odebrane łask z prośbą  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum.        
Modlitwa brewiarzowa - jutrznia           

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji rodzeństwa Sergiusza Pielczyk z okazji 1 rocznicy 
urodzin i Mikołaja Pielczyk z okazji 6 rocznicy urodzin z prośbę o światło Ducha Świętego                             
i opiekę Anioła Stróża oraz  błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.    

12.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji  Państwa  Katarzyny i Leszka Janosz  z okazji 20  rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane łaski                          
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
2. W intencji rocznego dziecka Eliasza Wojaczek jego rodziców i chrzestnych z prośbą o opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

15.45  Gorzkie  ża le  z  kazaniem pasyjnym .  
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Elżbiety Wojarskiej-Sikora z okazji 70 rocznicy 

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

18.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji wnuka Jana i syna Krzysztofa Walawskich z okazji 
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o opiekę Anioła Stróża                                      
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

 
 


