
4      Ogłoszenia  duszpasterskie 18 – 25.02.2018 r.  

►Dziś rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Serdecznie witamy ks. Damiana Copka – 
archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego i rektora kościoła akademickiego w Katowicach. Na czas 
głoszenia słowa Bożego życzymy ks. Damianowi światła Ducha Świętego. Wszystkich zaś zachęcamy do 
udziału w rekolekcjach nauki ogólne dziś na wszystkich Mszach świętych, w poniedziałek wtorek i środę 
na Mszach o 8.15 i 18.00. Nauki stanowe będą głoszone po wieczornych Mszach – dziś dla mężczyzn. 
Plan rekolekcji znajdziemy na plakatach i stronie internetowej 
►Przeżywamy dziś Niedzielę Trzeźwości, zachęcamy do zachowania w okresie Wielkiego Postu absty-
nencji i dania świadectwa przez swój wpis do Parafialnej Księgi Trzeźwości / znajduje się pod obrazem 
Jezusa Miłosiernego / 
►Zapraszamy o godz. 15.45 na pierwsze Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym głoszonym przez ks. Michała Kusia 

 W poniedziałek o 19.00 nauka stanowa dla młodzieży pracującej, studiującej a także dla uczniów klas III 
Gimnazjum, którzy w maju przystąpią do bierzmowania / po nauce krótkie spotkanie gimnazjalistów /  

 We wtorek o godz.10.00 Msza święta dla chorych i starszych wiekiem parafian z nauką rekolekcyjną i 
możliwością przyjęcia sakramentu chorych. Prosimy o umożliwienie przybycia do kościoła osobom które 
mają kłopoty z narządami ruchu. Po Mszy dla chorych spotkanie w Oratorium. O godz. 19.00 we wtorek 
nauka stanowa dla kobiet, a następnie spotkanie trójek klasowych rodziców dzieci przygotowujących się 
do I komunii 

 Od poniedziałku do środy będzie miało miejsce także nabożeństwo 40 godzinne. Wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu po Mszach porannych do godz. 17.45 Niech nie zabraknie nas na modlitwie w 
tym czasie w kościele. W każdy rekolekcyjny dzień od godz. 17.15 a także pół godziny przed pozostałymi 
Mszami okazja do spowiedzi. 
►W piątek o godz. 7.00 / przed zajęciami lekcyjnymi / zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na Mszę 
świętą. Bardzo prosimy aby dzieciom przypomnieć o Eucharystii, zachęcamy także dziadków i rodziców 
niepracujących do towarzyszenia dzieciom podczas Mszy. Zamówione intencje w czwartki z godz. 16.30 
zostaną przesunięte na godz. 18.00 w czwartek. 
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka wzywający wiernych całego Kościoła do modlitwy i postu o pokój w 
Kongo i Sudanie w  piątek o godz. 7.45 odprawione zostanie nabożeństwo eucharystyczne w tej intencji 
►Zapraszamy Parafian na nabożeństwo Drogi Krzyżowej piątek o godz. 17.15. Zalecki za zmarłych, za 
których będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii. Za udział w Drodze 
krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
►W piątek, sobotę i niedzielę o godz. 19.00 w Oratorium odbędą się nauki przedślubne dla narzeczonych 
mających zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Informujemy że nauki 
przedślubne odbywają się co miesiąc w poszczególnych parafiach naszego dekanatu. 
►Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 
►W najbliższą sobotę modlitwę różańcową o godz. 7.30 poprowadzą Róże Różańcowe nr 16-20.                                                      
Od 16.00 do 16.55 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. O godzinie 17.00 Msza 
święta za zmarłych w miesiącu styczniu. 
►W wielkopostne niedziele po Mszy o godz. 9.00 odmawiamy w kościele modlitwę brewiarzową – jutrznie. Zapraszamy 
►Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego, a w nim cykl wielkopostny o spowiedzi z ojcem Pio. 
►W tym tygodniu w naszych modlitwach pamiętajmy o akolitach WŚSD rozpoczynających rekolekcje 
przed święceniami diakonatu, których udzielą księża biskupi w najbliższą sobotę w wyznaczonych para-
fiach diecezji. 
►Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania 
i energii elektrycznej w naszej świątyni i innych budynków parafialnych. W przyszłą niedzielę przed ko-
ściołami naszej diecezji odbędzie się zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes – czyli materialne wsparcie 
dzieł prowadzonych przez polskich misjonarzy na terenie całego świata 
►Zapraszamy parafian do udziału w ogólnopolskiej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go / 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 zosta-
wić na placu probostwa za bramą we wtorek od 16.00 do 17.30, a także w środę od 8.30 do 13.00 
►Burmistrz miasta zaprasza Mieszkańców Miasta Rydułtowy na spotkanie ws. Możliwości podłączenia 
do sieci 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, 
inicjatywa ta polega na wymianie usług pomiędzy mieszkańcami miasta. Udział w Banku jest bezpłatny – 
w zamian za wykonanie np. drobnych napraw, zrobienie zakupów świadczona będzie inna usługa. 
Szczegóły w gablotkach  i siedzibie Towarzystwa.  
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

Grzegorz Porwo ł ,  Leon  W ajdeman,  Jerzy Szewc zyk  
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         Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydu łtowach. 

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

I  N I E D Z I E L A  

W I E L K I E G O  P O S T U  
 

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych - przypomina 
nam dziś liturgia słowa w kontekście kuszenia Jezusa na pustyni. Choć Jezus mógł za pomocą cu-
du zapewnić sobie pożywienie, wolał pokazać, że chleb zdobywa się przez pracę, wysiłek i zmaga-
nie. Sukces, który nic nie kosztuje, nie jest prawdziwym sukcesem. W pierw- vą niedzielę Wielkiego 
Postu z całą mocą wybrzmie wa wezwanie: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Nawrócenie, 
wiara i Ewangelia jako dobra nowina to triada, wokół której koncentruje się życie chrześcijanlna w 
czasie przygotowania paschalnego. Wysiłek, by pokonać w sobie grzech złączony z głęboką wiarą 
w treść dobrej nowiny sprawi, że będziemy mogli - jak modlimy się w prefacji - z czystymi sercami 
obchodzć święta wielkanocne.                                                                              /Od Słowa do Zycia/ 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   
 

Chwała Tobie, Słowo Boże.  
Nie samym chlebem żyje człowiek,  
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.  
 

EWANGELIA W ROKU B                    Mk 1,12-15             
 

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali.  
  

+ Słowa Ewangelii według św. Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 
Czterdzieści dni 
przebywał na pu-
styni, kuszony 
przez szatana. Żył 
tam wśród zwie-
rząt, aniołowie zaś 
Mu usługiwali. Po 
uwięzieniu Jana 
przyszedł Jezus 
do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. 
Mówił: „Czas się 
wypełnił i bliskie 
jest królestwo Bo-
że. Nawracajcie 
się i wierzcie w 
Ewangelię”.  
– Oto słowo Pań-
skie.               
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  I  N I E D Z I E L A  W I E L K I E G O  P O S T U      Rekolekcje Wielkopostne       18.02. 2018 r. 

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 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Reginy Piła z okazji 90 rocznicy urodzin jako podzię-

kowanie za odebrane łaski z prośbą  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.                  
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.     
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Katarzyny i Leszka Janosz z okazji 20 rocznicy za-
warcia 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 Walawski z okazji uro-
dzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo 
Boże rodziny dla całej.    

PONIEDZIAŁEK                            Rekolekcje Wielkopostne                                              19.02. 2018 r.                                                                                                                                                                 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Wilhelma i Elżbietę Pikulik, syna Franciszka, Marię i Franciszka Szy-

nol, dusze w czyśćcu cierpiące. 
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego      
8.15 Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za ++ rodziców Reginę i Franciszka Jureczko.  

18.00 Msza św. koncelebrowana: z nauką rekolekcyjną ogólną:   
1. Za + Alfonsa Dzierżęga.   
2. Za + Sylwię Rudzińską w 5 rocznicę śmierci.     

WTOREK                                    Rekolekcje Wielkopostne                                                20.02. 2018 r.         

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za+ Henryka Mazurek, syna Adama.  
 8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego   
8.15 

 
 
 
 
 

 

Msza św. koncelebrowana:     
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Otylii Leder z okazji 85 rocznicy urodzin, oraz córki Jani-
ny z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani  Małgorzaty z okazji urodzin jako podziękowanie za ode-
brane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od sióstr Angeli i 
Heleny.  

10.00 Msza św.  W intencji chorych naszej Parafii / Msza z udzielaniem sakramentu chorych / 
18.00  Msza św. św. koncelebrowana:     

1. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Duda.     
2. Za ++  Agnieszkę i Alberta Zielonka.           

ŚRODA                                      Rekolekcje Wielkopostne                                                21.02. 2018 r.                                                        

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Bolesława Baszton i ++ rodziców. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji z okazji urodzin oraz w intencji  Pani Janiny                   

z okazji urodzin.     
18.00  Msza św. koncelebrowana:  1. Za + męża Antoniego Magiera 

                                               2. Za + Annę Procek, męża Józefa, rodziców i rodzeństwo.     
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CZWARTEK                                                                                                                          22.02. 2018 r.                                         

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Monikę Żydek w 7 rocznicę śmierci, męża Wiktora, rodziców i teściów.  
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego   
8.15  Msza św. Za ++ rodziców Marię i Wiktora Tomas ++ z pokrewieństwa.    

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Józefa Sanecznik w 7 rocznicę śmierci.              
2. Za + Stanisławę Kolbusz.                   

 PIĄTEK                                                                                                                                23.02. 2018 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. szkolna:  Za + Danielę Błaszczok w 2 rocznicę śmierci.  
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego  
8.15  Msza św. Za ++ Różę i Karola Stacha, rodziców Emanuela i Juliannę Żymełka. 

17.15  Nabożeństwo Drogi krzyżowej. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Martę Kieś w 20 rocznicę śmierci, męża Alfreda ++ rodziców z obu stron, zięcia Mieczysława. 
2. Za + Wojciecha Staniek ++ rodziców i teściów oraz pięciu szwagrów. 
3. W intencji Domowego Kościoła.       

SOBOTA                                                                                                                                24.02. 2018 r.                                                                                                        

6.30 Godzinki o M.B. Nieustającej Pomocy. 
7.00  Msza św. Za + Janinę Sosna we wspomnienie urodzin             
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą                    

Róże różańcowe nr 16 – 20 oraz Nabożeństwo ku czci  M. Bożej Nieustającej Pomocy. 
8.15 Msza św. Za + Romana Hajdzik, rodziców z obu stron++ rodzeństwo. 

10.00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  dla dzieci. 
15.00  Msza św. w języku niemieckim: Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Lucjana Ryszka z okazji 

urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże                       
w rodzinie. 

16.00 Adoracja Najświę tsz ego Sakramentu i  okaz ja  do sakramentu pokuty .   
17.00 Msza św.  koncelebrowana: 

1. 30 dniowa za zmarłych:  Ewalda Rezner, Mirosława Śleziaka, Danutę Kafinek,  
     Annę Katryniok, Gizelę Witas, Zofię Poloczek, Adelajdę Jerga, Marietę Gomółka,  
     Janusza Kaczor, Jolantę Zajdel, Jana Olbrich, Zofię Gawenda.     
2. Za ++  rodziców Wiesława i Krystynę Postawka w kolejną rodznicę śmierci.   

                      I I  N I E D Z I E L A  W I E L K I E G O  P O S T U                25.02.2018 r.                                                              

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Katarzyny Niesporek z okazji 30 rocznicy urodzin 

jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha świętego, opiekę Anioła Stróża     
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Bernadety i Mariana Przeliorz z okazji 36  
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane ła-
ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.              

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Ireny Matuszek z okazji 80 rocznicy urodzin jako 
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum.           

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Przemysława Kotulskiego z okazji 18 rocznicy urodzin 
jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha świętego, 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 Spandel z okazji 70 rocznicy urodzin ja-

ko podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodzi-
ny. Te Deum.        

  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Małgorzaty z okazji 65 rocznicy urodzin jako po-
dziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.           

                   


