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►Kolekta w dzisiejszą niedzielę jest przeznaczona na WŚSD w Katowicach, w imieniu przełożonych i alumnów naszego Seminarium składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary

6 – 13 maja

►Dzisiejsze nabożeństwo majowe zostanie odprawione o 15.30 przy udziale dzieci, które przystąpiły dziś do
wczesnej Komunii Świętej

Tygodnik informacyjny parafii pw. Ś w. Jerzego w Rydułtowach.
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl

► Wtorek obchodzimy Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz głównego patrona Polski
►Na początku tego tygodnia przypadają dni krzyżowe podczas których modlimy się o urodzaje i błogosławieństwo dla wszelkiej ludzkiej pracy. Naszą modlitwa będzie miała miejsce podczas nabożeństw majowych
w poniedziałek, wtorek i środę, rozpoczniemy ją pod krzyżem misyjnym o godz. 17.30 następnie przejdziemy
do kościoła.
►W poniedziałek po wieczornej mszy św. odbędzie się wykład biblijny na temat „Historia tekstów Pisma św.”
►W czwartek 10 maja po wieczornej Mszy św. Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego zaprasza członów
i chętnych zainteresowanych działalnością bł. E. Bojanowskiego na spotkanie do Oratorium św. Józefa.
►Dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w piątek o godz. 7.00.
►W najbliższy piątek W RCK-u można zobaczyć spektakl-parafrazę opowieści biblijnej „Syn Marnotrawny”
w wykonaniu amerykańskiej grupy baletowej Ballet Magnificat z Jackson nad Missisipi, która łączy w swych
spektaklach balet tradycyjny z nowoczesnym. Do tej pory artyści wystąpili dla około 12 milionów widzów na
całym świecie.
►W najbliższą sobotę o godz. 7.30 modlitwę różańcową poprowadzą Róże różańcowe nr 16-20
Po Mszy spotkanie zelatorów Żywego Różańca w Oratorium św. Józefa.
►Zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw "SYCHAR" w sobotę 12 maja po wieczornej
mszy św. Spotkanie poprowadzi psycholog siostra Małgorzata Skonieczek.
►Kolejna niedziela Wielkanocna będzie przeżywana jako Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego a także
dzień fatimski. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie.
O godz. 18.00 będzie sprawowana Msza święta w intencji czcicieli Matki Bożej następnie modlitwa różańcowa z procesją wokół kościoła. Prośby i podziękowania można składać do koszyczka z tyłu kościoła. Prosimy
o przyniesienie świec.
►W przyszłą 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 św. i ich Rodziców odbędzie się w sobotę o godz. 10.00
► We wtorek 22 maja ks. Arcybiskup Damian Zimoń na Mszy o godz. 18.00 udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii i parafii Orłowiec. Już dziś informujemy o próbie przed bierzmowaniem, która będzie miała miejsce w czwartek 17-go maja o godz. 19.00 w kościele. Kandydaci, którzy nie byli na wcześniejszym spotkaniu i nie posiadają kartki do bierzmowania mogą ją otrzymać we wtorek po wieczornej Mszy
w Domku Maryi.
►W niedzielę 27-go maja odbywa się pielgrzymka mężczyzn do MB Piekarskiej. Organizujemy wyjazd autokarowy. Zapisy przyjmujemy w zakrystii. Koszt przejazdu wynosi 20.00 zł.
►Dziękujemy za wszelkie ofiary składane w kopertach i wpłacane na konto parafialne z dopiskiem „na cele
kultu” Aktualnie prowadzone są prace przy izolacji fundamentu kaplicy na cmentarzu, po czym będą prowadzone dalsze prace remontowe.
Osoby które chciałyby zapoznać się z cyfrową formą dokumentów zawartych w kapsule czasu proszone są o
kontakt z proboszczem.
►Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii
►Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na rekolekcje parafialne w Brennej w połowie czerwca, więcej szczegółów w gablotkach.
►Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, oraz innych czasopism, które są do nabycia w zakrystii i u ministrantów.
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Irena Mandrysz, Jerzy Manek,
Ryszard Wieczorek, Piotr Paszęda, Franciszek Polczyk
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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
CZYTANIE W ROKU B
■ Co to znaczy chodzić w Duchu Świętym? Czy od razu winno się prorokować, modlić językami, uzdrawiać?
Chodzić w Duchu Jezusa, to przyjąć Jego dary, owoce, z których największa jest miłość, a zaraz za nią radość. Pozwolić sobie owocować według planu Boga wymaga zaufania i poddania się Jego woli. Często oczekujemy na coś nadzwyczajnego, bo wydaje się nam, że tak jest lepiej. Zapominamy, że jedną z cech Boga
jest pokora, która w naszym życiu może objawić się jako dar Jego miłości, tak często niezauważany. Oczekujemy niezwykłości i a największy cud dzieje się tuż obok... to Ojciec dał nam swojego Syna.
(Od Słowa do Zycia)

ŚPIEW PRZED EWANGELlĄ
Alleluja. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
EWANGELIA

Przykazanie miłości.

J 15,4;5b

J l5,9-17

+ Słowa Ewangelii według św. Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. W ytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie
to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i
by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec,
o cokolwiek Go prosicie w imię moje, To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
—Oto słowo Pańskie.
■ Radość jest darem Jezusa w Jego Duchu. To nie powierzchowne poczucie zadowolenia czy może wesołkowatość, ale głębokie, wewnętrzne przekonanie, które uwalnia
serce i duszę. Chrystus pragnie, by Jego radość w nas była i, co więcej, by była pełna. Możemy sobie to wyobrazić
jako wypełnione po brzegi naczynie, które lada moment
się przeleje. Kiedy Bóg daje - daje w obfitości, tak jak obdarował Maryję i była ona pełna łaski (Łk 1,28). Można
zapytać: co jest źródłem tej radości? To radość wypływająca z miłości między Ojcem i Synem, miłości doskonałej,
pełnej, odwzajemnionej. Bóg chce nam dać tę radość, dając nam swojego Syna, stawiając przed nami najdoskonalszy obraz swojej miłości.
(Od Słowa do Zycia)
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06.05.2018 r.

7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji córki Iwony z okazji 45 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny –
dar od rodziców i syna Józefa.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Ewy Szarek z okazji 50 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za odebrane laski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św., ich
Rodziców i Chrzestnych.
12.00 Msza św. W intencji Parafian
15.30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci Wczesno Komunijnych
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Wiktoria Dudek, Wiktor Wdowiak, Nataniel Huwer
Błażej Hipnarowicz ( ochrzczone: Wiktor Spoida, Antoni Maks, Miłosz Ferdyan, Nadia Kończewicz, Maksymilian Żurek, Radosław Chrząszcz, Natan Francus, Nikodem Matuła,
18.00 Msza św. Za + Karola Grabowskiego – dar od rodziny Pasternak, braci Leszka i Zdzisława
Grabowskich z rodzinami.
PONIEDZIAŁEK
07.05. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za + Karinę Depta we wspomnienie urodzin ++ rodziców Emilię i Jerzego Soppa,
teściów Krystynę i Romana Depta + dar od męża i córek Michaliny i Aleksandry z rodzinami.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Elżbietę i Ignacego Błaszczok, syna Karola, siostrę Antoninę.
17.30 Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym o urodzaje i Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Różę Barton w 1 rocznicę śmierci.
2. Za ++ Elżbietę, Brunona, Jana i Marię Szczotok, Antoniego Magiera.
WTOREK – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., głównego patrona Polski
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08.05. 2018 r.

Godzinki o NMP
Msza św. Za + Urszulę Pytlik – dar od sąsiadów z bloku przy ul. Szpitalnej 2.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza św. Za + Henryka Barton w 12 rocznicę śmierci, dwie żony Elżbietę i Annę.
Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym o urodzaje i Nabożeństwo majowe
Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Wiesława Brachmańskiego w kolejną rocznicę śmierci i jego zmarłych rodziców.
2. Za + Stanisława Leks w rocznicę śmierci.
09.05. 2018 r.
Godzinki o NMP
Msza św. wolna intencja………
Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza św. Za ++ rodziców Jadwigę i Gerarda Kaszta.
Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym o urodzaje i Nabożeństwo majowe
Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Łukasza Staszewskiego w 1 rocznicę śmierci.
2. Za rodziców Emilię i Franciszka Kocjan, teściów Annę i Alojzego Hałas, dwóch szwagrów
Mariana Kaczmarczyk i Jerzego Hałas.

CZWARTEK
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za ++ Marię i Ernestyna Zientek.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

10.05. 2018 r.

8.15 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Karolinę Szulik w 2 rocznicę śmierci.
2. Za + Krystiana Bentka.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ rodziców Genowefę i Rudolfa Kostka, teściów Hildegardę i Józefa Wolny ++ rodziców z obu stron.
2. Za + matkę Jadwigę Malcharczyk, męża Pawła oraz rodziców Paulinę i Emila.
PIĄTEK
11.05.2018 r.
6.20 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. szkolna: Za + Klarę Jeszka – dar od sąsiadów z bloku.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za + Grzegorza Szpindowskiego, jego rodziców, brata Zbigniewa, dusze w
czyśćcu cierpiące.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ Emilię i Jarosława Hanak, Augustynę Hałas i jej syna Stanisława oraz ++ Marię i
Konrada Szewczyk.
2. Za ++ rodziców Wilhelma Ryszka, Cecylię i Piotra Chroboczek, zmarłych dziadków.
SOBOTA
12.05. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. W intencji rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej.
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Róże różańcowe 16-20 oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
8.15 Msza św. koncelebrowana: 1. W intencji członków Róż różańcowych.
2. Za + męża Eugeniusza Bednorz w 2 rocznicę śmierci ++ rodziców Salomeę i Gercharda Bednorz, teściów Jadwigę i Stanisława Stopa.
16.30 Nabożeństwo majowe.
17.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za ++ Adelajdę i Norberta Połednik.
2. Za + Annę Dudek w 2 rocznicę śmierci.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 13.05.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. wolna intencja………
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 św.,
ich Rodziców i Chrzestnych.
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 I 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 Boskiej Fatimskiej i członków Żywego Różańca.
2. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów rocznika święceń 2000
z prośbą o błogosławieństwo w posłudze duszpasterskiej.

Po Mszy św. Nabożeństwo fatimskie

