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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 27.05-03.06.2018 r.
►Dzisiejsza niedziela jest przeżywana jako Uroczystość Trójcy Najświętszej, kończy się okres spowiedzi
i Komunii wielkanocnej. Duchowo łączymy się dziś z pątnikami na piekarskim wzgórzu.
►Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dary przeznaczone na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy
wszystkim którzy w minionym czasie przyczynili się do przygotowania i przeżywania uroczystości komunijnych i bierzmowania. Składamy serdeczne podziękowania Siostrom Służebniczkom, Katechetom, służbie kościelnej i liturgicznej, organistom, osobą dbającym o czystość i wystrój kościoła, kwiaty.
►W poniedziałek po wieczornej Mszy w Oratorium kolejny wykład biblijny ks. Jacka, tym razem temat:
„Śmierć Mojżesza”
►Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa majowe, dziś i w czwartek o godz. 16.00, pozostałe dni o 17.30
►W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 7.30; 9.00; 12.00; 16.30 i 18.00. Procesja wyruszy po Mszy o godz.
9.00. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w tym dniu, procesja nie zastępuję Eucharystii. Prosimy o udekorowanie okien na trasie procesji. Zapraszamy do udziału: dzieci wczesno
i pierwszokomunijne do sypiania kwiatów, poczty sztandarowe, chór, orkiestrę, wszystkich wiernych. Prosimy także o pozytywną odpowiedz na prośby osób przygotowujących ołtarze i pomoc. Trasa tegorocznej
procesji będzie taka sama jak Drogi Krzyżowej: Rozpoczęcie w kościele następnie ul. Ofiar Terroru, Bema, Krzyżkowicką, Storczyków, Podleśną, Pawią Benedykta, Strzody i ponownie Benedykta do kościoła.
►W tym tygodniu przypadają, pierwszy piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do udziału w Mszach
św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach porannych. Okazja do Sakramentu
Pokuty pół godziny przed każdą Mszą św.
►W piątek i sobotę począwszy od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną, zapisy
przyjmowane są w zakrystii i kancelarii do środy.
►Dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w piątek o godz. 7.00 Prosimy zachęcić i dołożyć starań aby
umożliwić dzieciom udział w Eucharystii.
►W najbliższą sobotę o godz. 7.30 modlitwę różańcową poprowadzą Róże Różańcowe nr 31-35
►W niedzielę 3-go czerwca o godz. 16.30 będziemy udzielać sakramentu Chrztu św. Nauki przed
chrzcielne odbędą się w dzień wcześniej w sobotę o godz. 15.00 w Domku Maryi
►Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby Archidiecezji – na organizację letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży.
►Parafia organizuje w sobotę 2 czerwca wyjazd na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na
Jasną Górę. Szczegółowy plan znajdziemy na plakacie w gablotce. Koszt pokrywany przez uczestników
20 zł. Zapisy w zakrystii. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu obok probostwa.
►Przypominamy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych o pielgrzymce 9 czerwca, do Centrum Jana Pawła II. Wyjazd o godz. 7.00 z parkingu przy kościele.
Dzień później 10 czerwca, ksiądz arcybiskup zaprasza na godz. 13.30 do katowickiej katedry rodziny
dzieci, które przystąpiły do I Komunii w tym roku. W programie zawiązanie wspólnoty, celebracja chrzcielna, Msza święta pod przewodnictwem abpa, wspólne zdjęcie, i inne atrakcje.
►Zachęcamy do udziału we wrześniowej pielgrzymce na Węgry. Odwiedzimy sanktuaria na szlaku Jana
Pawła II, poznamy największe zabytki i kulturę naszych Bratanków. Szczegóły wyjazdu znajdziemy
w gablotkach, a zapisy przyjmowane są w zakrystii.
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Piotr Gocman, Ryszard Matuszek, Maksymilian Kuśka, Łucja Twardzik.
W środę zmarł a w piątek został pochowany ks. Andrzej Król – wikariusz i kapelan szpitala w latach 19922003. Zmarł w 67 roku życia i 40 kapłaństwa.
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Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach.
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl

URO CZYS T OŚ Ć NAJ ŚWI ĘT S ZE J T RÓJ CY
CZYTANIE W ROKU B ■ W teologii dogmatycznej terminem „perychoreza” (z gr. perychoresis)
określa się wzajemne przenikanie Trzech Osób Boskich. Wynika to z faktu jedności natur przy
zachowaniu odrębności Osób. Dosłownie termin perychoresis oznacza taniec w kole, możemy więc sobie wyobrazić taniec Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więzią, która tączy te Trzy Osoby, jest miłość. Bóg pragnie, by w nas
został odzwierciedlony obraz wzajemnych relacji Ojca, Syna i Ducha; byśmy stali się żywą ikoną, miejscem
obecności Trójcy. Ona będzie nas przemieniać i uświęcać. Dając siebie w Trójcy, Pan pokazuje nam istotę, czyli
relację, gdyż On sam jest relacyjny.
(Od Słowa do Zycia)

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
EWANGELIA

MT 28,16-20

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jedenastu uczniów
udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
— Oto słowo Pańskie.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
■ Ustanowienie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej dokonało się na gruncie objawień bł. Julianny z
Cornillon. Dla całego Kościoła święto to zostało ustanowione przez papieża Urbana IV. Jego śmierć spowodowała jednak opóźnione wydanie stosownego dokumentu. Dlatego też ostatecznie święto potwierdził Jan XXII w
1317 roku. Gdy wychodzimy na ulice naszych miast i wsi z Najświętszym Sakramentem, wyznajemy wówczas
wiarę w realną obecność Jezusa, wprowadzamy Go - zmartwychwstałego, dającego życie - w naszą codzienność, często naznaczoną brakiem wiary. Zapraszamy Tego, który może przemienić wszystko i razem z aniołami
śpiewamy: „dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos, to Ciało spali ciernie grzechów i oświeci dusze ludzi przyjmujących Boski Pokarm”.
(Od Słowa do Zycia)

EWANGELIA
Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza.
Mk 14,12-16.22-26
+ Słowa Ewangelii według św. Marka. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania żebyś mógł
spożyć Paschę?" I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta, a
spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi
uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas". Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest
Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł
do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam:
Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym". Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. — Oto słowo Pańskie.
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P O R Z Ą D E K

N A B O Ż E Ń S T W 27.05 –03.06.2018 r.

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

27.05.2018 r.

7.00 Godzinki o NMP

7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w
intencji Judyty z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Alfreda Ryszka z okazji 50 rocznicy urodzin
jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny. Te Deum.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Barbary i Andrzeja Rak z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Justyny z okazji 40 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Po Mszy chrzest: Henryk Kuczera, roczek: Amelia Kubiak
16.00 Nabożeństwo majowe.
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Julii i Jacka Sołtysińskich z okazji 25
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
18.00 Msza św. Za + Romana Żymełka /od przyjaciół/
PONIEDZIAŁEK
28.05. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP

7.00 Msza św. koncelebrowana 1. Za + Pawła i Zofię Rygielski
2. W pewnej intencji
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana 1. Za + Jadwigę i Franciszka Kura, rodziców z obu stron, syna Bolesława
2. Za + Rozalię i Pawła Meisel, synów i synową Krystynę Kominek, wnuka Krzysztofa
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji syna Bogumiła Bednorz okazji 40 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
całej rodziny.
WTOREK Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.
29.05. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP

Msza św. Za + Norberta Procek, rodziców Gertrudę i Wilhelma Pinocy, teściów Józefa i Klarę Procek
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza św. Za + Paulinę Honisz, męża Adolfa, Konstantynę Stokłosa, męża Pawła, dwóch synów.
Nabożeństwo majowe
Msza św. koncelebrowana
1. Za + Janinę Sierpińską w 1 rocznicę śmierci, męża Kazimierza, syna Andrzeja
2. Za + Marię i Józefa Koczy, Franciszkę i Henryka Odelga i ich zmarłe dzieci
ŚRODA
30.05. 2018 r.
7.00
8.00
8.15
17.30
18.00

6.30 Godzinki o NMP

Msza św. Za + Martę i Ludwika Krajczok
Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza św. Za + Ryszarda Pozimskiego w 3 rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, teściów i brata Teodora
Msza św. ślubna: Edyta Dąga – Łukasz Matuszek
Nabożeństwo majowe
Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Małgorzatę Kufka w 1 rocznicę śmierci.
2. Za + Grażynę Żymełka w 1 rocznicę śmierci.
CZWARTEK – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
31.05. 2018 r.
7.00
8.00
8.15
12.00
17.30
18.00

7.00 Godzinki o NMP

7.30 Msza św. Za + Maksymiliana Kuśkę
9.00 Msza św. W intencji Parafian i osób przygotowujących ołtarze Bożego Ciała

P R O C E S J A
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12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Piotra przepracowane szczęśliwie 27 lat
pracy na kopalni z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
16.00 Nabożeństwo majowe.
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji syna Mateusza Butwiłowskiego z okazji 18 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla całej rodziny.
18.00 Msza św. Za + Otylię i Edmunda Glenc, ++ rodziców
PIĄTEK
I miesiąca
Wspomnienie św. Justyna, męcz.
1.06.2018 r.
6.20 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za Parafian
2. Za + rodziców Annę i Henryka Koźmickich
Po Mszy Nabożeństwo do NSPJ
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana
1. Za + syna Stanisława Kampik, ++ rodziców Annę i Pawła Kampik, Annę i Karola Tomas
2. Elfrydę Cyranek, męża Andrzeja, dwóch zięciów i synową
Po Mszy Nabożeństwo do NSPJ
18.00 Msza św. Za + Zygmunta Stebel
SOBOTA
I miesiąca
2.06.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za + Waldemara Krzemień w 2 rocznicę śmierci
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prow adzą
Róże różańcowe 31-35 oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
8.15 Msza św. Za + Henryka Kłosek w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Anielę i Alojzego,
++ rodzeństwo
11.30 Msza św. ślubna: Martyna Koziołek – Wojciech Skopek
13.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Joanny Wojtaszek z okazji 80 rocznicy urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i błogosławieństwo dla całej
rodziny. Te Deum
16.00 Wyst awi eni e Naj świ ęt sz ego Sakr ament u z okaz j ą do Sakr ament u p okut y
17.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Jolanty i Eugeniusza Załęga z okazji
45 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz rocznicy urodzin Pani
Jolanty, z prośbą o błogosławieństwo Boże.
IX NIEDZIELA ZWYKŁA
3.06.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Reginę Kasprowicz.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Katarzyny i Kamila 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. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Barbary z okazji 60 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 Pani Aleksandry Sanecznik-Guzy z okazji 40
rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. /Dar od Matki/
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Liliana Bednorz
16.30 N a b o ż e ń s t w o E u c h a r y s t y c z n e z p r o c e s j ą t e o f o r y c z n ą .
16.30 Msza św. chrzcielna: Igor Szafarczyk, Krzysztof Maj, Aleksander Mościcki, Liwia Moskwa,
Maksymilian Pawicki, Dominik Ziembicki, Milena Prokopczuk, Eliza Lorenc,
18.00 Msza św. Za + Adolfa Widera w 30 dzień po śmierci /dar od rodzin Chromy i Robakowski/

