
 Trwamy w modlitwie za zmarłych. Zapraszamy dzisiaj o godz. 15.45 na nabożeństwo różańcowe za zmar-
łych zalecanych. Do 8 listopada każdego dnia odprawiane będą o 7.00 msze za zmarłych zalecanych, a o 17.15 
w ich intencji odmawiany różaniec. Wypominki za zmarłych można jeszcze zostawiać w zakrystii. Aż do 8 listo-
pada jest szczególny czas zyskiwania odpustów za zmarłych, wykorzystajmy każdą chwilę na pomoc naszym 
zmarłym i wychowujmy do tego młode pokolenia, by kiedyś także i o nas pamiętali w swoich modlitwach. 
 W poniedziałek po mszy wieczornej w oratorium św. Józefa odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej, a w Domku Maryi spotkanie kręgu biblijnego.  
 We wtorek po mszy wieczornej w Oratorium spotkanie kobiet z grupy Miriam. 
 Przypominamy, że spotkanie kandydatów do bierzmowania w listopadzie podczas wizytacji odbędzie się 
w środę 6 listopada. Spotkanie rozpoczynamy mszą św. o 18.00, a po niej katecheza w kościele. Prosimy, aby 
na spotkanie przybyli także świadkowie. 
 Także w środę po mszy wieczornej w oratorium ma swoje spotkanie grupa pani Bogny piszących ikony. 
 Zapraszamy dzieci na Mszę świętą szkolną w czwartek o 16.30. Od godz.16.00 okazja do spowiedzi.  
 Comiesięczny obchód chorych i starszych parafian odbędzie się w piątek i sobotę 8 i 9  
listopada. W zakrystii i kancelarii można już zapisywać chorych i starszych parafian.  
 W sobotę po mszy porannej modlitwę różańcową poprowadzą róże różańcowe numery od 26 do 30. Jak 
w każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi. 
 Wszystkich ministrantów informujemy, że wyjazd do bazy wojskowej MIWO MILITARY LUBLINIEC i udział 
w zajęciach z instruktorami wojskowymi odbędzie się 9 listopada  
w sobotę. Wyjazd autokarem z parkingu przy probostwie o godz. 8.30 rano. Są jeszcze wolne miejsca więc jeśli 
są chętni zwłaszcza młodzież, to prosimy o jak najszybszy kontakt z księdzem Proboszczem. 
 Także w sobotę 9 listopada po mszy wieczornej odbędzie się spotkanie wspólnoty trudnych małżeństw „Sychar” 
 Polecamy nowego Gościa Niedzielnego oraz inne czasopisma religijne. 
 W przyszłą niedzielę przybędzie do naszej wspólnoty ks. Paweł Czernik i wygłosi do nas kazania przedwi-
zytacyjne. Kolekta mszy św. przeznaczona będzie jako kolekta wizytacyjna na budowę domu rekolekcyjnego 
Nazaret, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
 Wizytacja kanoniczna w naszej parafii odbędzie się w dniach 15 i 17 listopada. Do naszej wspólnoty przy-
będzie ks. bp Adam Wodarczyk. Już dziś w sposób szczególny zapraszam Was na rozpoczęcie wizytacji w pią-
tek 15 listopada podczas mszy św. wyjątkowo w tym dniu o godz. 17.00. Podczas mszy ks. biskup udzieli naszej 
młodzieży sakramentu bierzmowania. Módlmy się o odpowiednie owoce wizytacji dla nas i dary Ducha Świę-
tego dla ks. Biskupa. 
 Burmistrz Miasta Rydułtowy zaprasza także na uroczystości związane z miejskimi obchodami Święta Od-
zyskania Niepodległości. Rozpoczną się one „Koncertem dla Niepodległej” 8 listopada o 17.00 w RCK Feniks, 
11 listopada o 10.00 odprawiona zostanie w kościele w Radoszowach msza św. w intencji Ojczyzny oraz złoże-
nie kwiatów na cmentarzu parafialnym, następnie bieg Mila Niepodległości oraz Otwarte Mistrzostwa Ryduł-
tów w Kolarstwie Górskim i Przełajowym. Szczegóły są na plakatach. 
 Pan Burmistrz zachęca również do głosowania na projekty złożone przez mieszkańców  
w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwa do 10 listopada. Jako parafia proponu-
jemy zagłosować także na projekt upamiętniający poległych mieszkańców miasta w związku z bombardowa-
niem przez wojska sowieckie w czasie II wojny światowej. Szczegóły w gablotce parafialnej. 
 Parafianie pragnący ofiarować choinki ze swoich posesji do wystroju kościoła na święta Bożego Narodze-
nia proszeni są o kontakt z Proboszczem. Można już korzystać z parkingu przy probostwie, a na placu za ko-
ściołem można podziwiać ponad 120 letni krzyż, który kiedyś wieńczył wieżę naszego kościoła. W najbliższym 
czasie zakończymy prace wykończeniowe w Domku Maryi i zakupimy do niego nowe krzesła i stoły.  
 W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty zmarłych: Helenę Pietrzak, Edwarda Psotę, Zdzisława 
Kamińskiego, Dominika Kowalskiego i Agnieszkę Bluszcz. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
 Nasza Parafia organizuje w dniach od 17 do 28 sierpnia 2020 roku pielgrzymkę autokarową do Grecji – 
szlakiem św. Pawła, kościoła bizantyjskiego oraz kultury Grecji antycznej. Program pielgrzymki można otrzy-
mać w zakrystii. Zapisy w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio u ks. Jacka. Serdecznie zapraszamy. 

 

 Spotkanie Ruchu Szensztackiego w poniedziałek 4.11 o godz. 9.00 
 

 W dniu 11 listopada kancelaria parafialna będzie nieczynna. 
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         Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach. 
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

 

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA  
 

                     CZYTANIA W ROKU C  
W świecie i w Kościele żyją grzesznicy i święci. Prawdopodobnie sami nie zaliczamy się do żadnych z 

nich. Rozumujemy: powinna istnieć jakaś pośrednia droga, normalna dla normalnych chrześcijan. To była-
by nasza droga: żadnego fanatyzmu, lecz ów złoty środek, umiarkowanie. Ale to jest spokojna miernota. 
Przed każdą Mszą św. mówimy: „Spowiadam się... że bardzo zgrzeszyłem...". I oczywiście Bóg nam za 
każdym razem przebacza. Z tego by wynikało, że nie było z nami aż tak źle. Wielcy grzesznicy nie przy-
chodzą na Mszę św. Byłoby to dla nas bardzo przykre, stać obok jakiegoś aspołecznego człowieka lub 
kryminalisty. Tylko Jezus cieszył się, gdy właśnie takiego człowieka spotkał i mógł mu pomóc podźwignąć 
się z grzechów, wziąć w swe boskie ramiona.                                                                                      (Mszał) 

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                            J 3,16 
Alleluja. 
Tak Bóg umiłował świat,  
że dał swojego Syna Jednorodzonego; 
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 
 
EWANGELIA           Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.          Łk 19,1-10 
 
 

+ Słowa Ewangelii według Św. 
Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i 
przechodził przez miasto. A był tam 
pewien człowiek, imieniem Zacheusz, 
zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, 
kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, 
gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc 
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 
przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to 
miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu". 
Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go 
rozradowany. A wszyscy widząc to 
szemrali: „Do grzesznika poszedł w 
gościnę". Lecz Zacheusz stanął i rzekł do 
Pana: „Panie, oto połowę mego majątku 
daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Na to Jezus 
rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 
Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło".  
— Oto słowo Pańskie.  

 



P  O  R  Z  Ą  D  E  K    N  A  B  O  Ż  E  Ń  S  T  W   3  -  1 0 . 1 1 .  2 0 1 9  r .  

  X X X I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A                    03.11.2019 r.  

7.00 Godzinki o NMP 
7.30 Msza św. Za + Jana Dragon we wspomnienie urodzin. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii z okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św. koncelebrowana:   
1. W intencji grupy Teatralnej „Adonai” działającej przy parafii św. Jerzego. 
2. Za + Włodzimierza Kopiec we wspomnienie urodzin. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mikołaja Abczak z okazji 1 rocznicy urodzin o 
opiekę Anioła Stróża, jego rodziców i chrzestnych z podziękowaniem za odebrane łaski i z 
prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Błogosławieństwo rocznego dziecka Mikołaja 

15.45 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych. 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Lidia Tokarczyk, Milena Ratajczak (ochrzczone: Fabio 

Klapec, Miłosz Garbas, Michał Winiarski, Emilia Chrószcz, Krystyna Blokesz, Zoja Lemiesz, 
Piotr Gacka, Adrian Otawa). 

18.00 Msza św. Za + Elżbietę Waniek w 2 rocznicę śmierci oraz syna Artura w 20 rocznicę śmierci.   

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa                                  04.11. 2019 r.                                

6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za + Katarzynę Goik w 1 rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Czesława Nowakowskiego, jego rodziców, brata Tadeusza. 

17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych.  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1.  Za ++ Emilię i Augustyna Wita, córki Leokadię i Gabrielę, syna Jerzego. 
2. Za + Alfreda Nawrat, żonę Jadwigę 

WTOREK                                                                                                                           05.11.2019 r.                                

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Gertrudę, Augustyna i Eugenię Dreinert, dziadków i krewnych z rodzin Su-

chanek i Dreinert. 
 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Pawła Mrowiec, rodziców Mrowiec, Beker. 

17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych.  
18.00  Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Marię i Wiktora Tomas. 
2. Za ++ rodziców Annę i Władysława Nowicki.   

ŚRODA                                                                                                                               06.112019 r.              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Józefa Karwot w rocznicę śmierci.  
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Henryka Dronszczyk z okazji 85 rocznicy urodzin                                               

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

17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Roberta i Martę Stebel, synów Gerarda, Józefa i Zygmunta.   
2. Za + Reginę Forysz.       

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                                                                07.11.2019 r.                

6.30 Godzinki o NMP  
7.00  Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Mari i Krystiana z okazji kolejnej rocznicy zawarcia związ-
ku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.   

2. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz 
o uświęcenie duchowieństwa. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Andrzeja Jędrośka w 10 rocznicę śmierci, jego rodziców, brata, bratową i te-

ściów. 
16.30 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Władysławę i Ignacego Leputa, teściów Marię i Francisz-

ka Bednarz, rodziców z obu stron. 
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Jadwigę Kamińską w 1 rocznicę śmierci, męża Zdzisława. 
2. Za + ojca Michała i brata Jana Sudoł, ++ z rodziny Salamon i Sudoł. 

PIĄTEK                                                                                                                              08.11.2019 r.      

6.30 Godzinki o NMP                    
7.00 Msza św.  Za + Zbigniewa Jarockiego – dar od rodziny Gryzełków i Puzoniów.   

 8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Ryszarda Opara we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Piotra Staroń w 20 rocznicę śmierci.   

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Reginę i Longina Żaczek.  
2. Za ++ Halinę i Henryka Siedlaczek.   

SOBOTA -Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej                                 09.11. 2019 r.                                                                                                                                                                                

 6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Haliny i Stefana Jarmuż z okazji 50 rocznicy za-

warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z proś-
bą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.    
Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowa-
dzą Członkowie Żywego różańca nr 26-30  oraz Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy  

8.15 Msza św. Za + Franciszka Durczok w 3 rocznicę śmierci. 
16.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych. 
17.00 Msza św. koncelebrowana: 

 1. Za ++ Jadwigę i Leona Starzyczny. 
2.  Za + Stanisławę Czediwoda w 1 rocznicę śmierci, męża Kurt.  

 X X X I I   N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A                  10.11. 2019 r. 

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Za + Tadeusza Miczek – dar od Sióstr i pracowników Przedszkola. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elżbiety z okazji 75 rocznicy urodzin za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.    

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty z okazji 60 rocznicy urodzin za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  Te Deum.  

12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Agnieszki Krauspe z okazji 75 rocznicy urodzin                                               
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 

15.45 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych. 
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci:  Marcel Kwaśny (Zuzanna Jendrysik)   
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krzysztofa Jankowiak z okazji 50 rocznicy urodzin 

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

  

  

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  2 7 . 1 0  –  3 . 1 1 . 2 0 1 9  
 

 Bóg zapłać wszystkim za wspólnie przeżytą Eucharystię, za modlitwy oraz za ofiarę przeznaczoną na re-
nowację katedry w Katowicach.  
 W rozpoczynającym się tygodniu obchodzimy: 
 W poniedziałek – wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa. 
 W sobotę – święto rocznicy poświęcenia bazyliki Laterańskiej. 




