
 
 Dzisiaj w Kościele obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza – jest to szczególna okazja do 

modlitwy za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Również dzisiaj grupa dzieci 
z SP1 przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 
 Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby WŚSD w Katowicach. Bóg zapłać za 

wszelkie ofiary.  
---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 

 Przypominamy, że w miesiącu maju nabożeństwa majowe odprawiane są codziennie: od 
poniedziałku do piątku o godz. 17.30, w soboty o godz. 16.30, a w niedzielę o godz. 16.00. 
Wyjątkiem będą niedziele, podczas których udzielana jest wczesna i pierwsza Komunia Św. – w te 
dni zapraszamy do kościoła na 15.30.  
 W poniedziałek 11 maja o godz. 9.00 spotkanie Ruchu Szensztackiego 
 W poniedziałek 9 maja zapraszamy o 19.00 do Oratorium na spotkanie kobiet grupy Miriam.  
 W środę po mszy wieczornej zapraszamy do Oratorium na Krąg Biblijny. 
 W piątek 13 maja przypada pierwszy w tym roku wieczór fatimski. Rozpoczniemy o 19.00 Mszą 
św., a po niej nabożeństwo fatimskie i procesja z figurą do groty maryjnej. Z tej racji nie będzie w 
tym dniu osobnego nabożeństwa majowego przed mszą wieczorną.  
 W sobotę 7 maja o godz. 16.00 spowiedź dla dzieci z SP4 przystępujących niedzielę do 
Pierwszej Komunii Świętej i dla ich rodziców. 
 Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, o 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w 
sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowadzi róża różańcowa rodziców 
modlących się za swoje dzieci. Od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi.  
 Dla dzieci z SP4 próby przed komunią odbędą się 12 maja po mszy wieczornej (18.30) i 13 
maja  
o godz. 16.30. 
 W sobotę 14 maja zapraszamy na spotkanie Trudnych Małżeństw SYCHAR. Odbędzie się ono 
po mszy wieczornej w Oratorium. Spotkanie będzie prowadzone przez siostrę psycholog.  
 Dziękujemy za Wasze ofiary na paczki dla Ukrainy. W ostatnim tygodniu zakupiliśmy za nie 
środki czystości i żywność o długim okresie ważności i przekazaliśmy je do magazynu OSP na ul. 
Traugutta.  
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Przy stolikach  
z prasą znajdują się także nowe książki i publikacje, do których serdecznie zachęcamy. 
 Ksiądz Arcybiskup wydał dekret, w którym zarządził na dzień 12 czerwca br. przeprowadzenie 
wyborów do parafialnych rad duszpasterskich na kolejną pięcioletnią kadencję. W związku z tym 
proszę o listowne lub mailowe zgłaszanie kandydatów do rady w terminie nieprzekraczalnym do 
28 maja. 5 czerwca nastąpi przedstawienie kandydatów, a tydzień później wybory. Wszystkie 
stosowne dokumenty i zarządzenia znajdują się w gablotkach, na stronie parafialnej w internecie, 
ORDO i fb. W związku z tym spotkanie obecnej Rady Parafialnej odbędzie się w poniedziałek 30 
maja po mszy wieczornej w Oratorium. 
 W gablotkach i w internecie zamieściliśmy propozycje różnego rodzaju rekolekcji czy wyjazdów. 
Zachęcamy do udziału w nich.  
 Za miesiąc 29 maja odbędzie się coroczna męska pielgrzymka do Piekar Śląskich. Jeśli zbierze 
się grupa chętnych zorganizujemy wyjazd autokarem. Zapisy w zakrystii do 15 maja włącznie, koszt 
transportu wynosi 30 zł.  
 4 czerwca odbędzie się pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Zapisy w zakrystii. 
Osoby należące do Żywego Różańca mają przejazd darmowy. 
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Tygodnik informacyjny parafi i  pw.  Św. Jerzego  

w Ryduł towach.  

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

Słowo życia: 
8 maja 2022 –   IV Niedziela Wielkanocna – J21,1-14 
9 maja 2022 – Poniedziałek  - Mt10,22-25a 

10 maja 2022 – Wtorek   - J19,25-27 
11 maja 2022 – Środa – Mt10,28-33 
12 maja 2022 – Czwartek    - J6,44-51 
13 maja 2022 – Piątek   - J14,6-14 
14 maja 2022 – Sobota – J6,55.60-69 
 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA -  DOBREGO PASTERZA                08.05.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za ++ rodziców Zofię i Romana Sokołowskich. 
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Piela z okazji 50 

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

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 
ze Szkoły nr 1   

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kamili Brzezina z okazji 30 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

15.30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych 
16.30  Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji rocznych dzieci: Anna i Emilia Walasz (Paweł Brzezina, 
Malwina Jargon) 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Alojzego Stebel z okazji 90 rocznicy 
urodzin oraz w intencji 35 rocznicy Koła Seniorów SiTG , którego jest 
prezesem z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże. Te Deum. 

18.00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Wiktora Gorzelany w kolejną rocznicę 
śmierci. 

PONIEDZIAŁEK – Uroczystość Św. Stanisława, bpa i męcz.                            09.05.2022r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Ryszarda Mąka.  



8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Dariusza Maciejczyka, ojca Stanisława i dziadka Józefa. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. Za + Roksanę Wrońską w 1 rocznicę śmierci – dar od siostry 

Lidii.  
 

WTOREK                                                                                           10.05.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Karolinę Szulik w 6 rocznicę śmierci.     
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. Za + Wiesława Brachmańskiego w kolejną rocznicę śmierci 

++ rodziców i brata Leszka.  
 
 

ŚRODA                                                                                                              11.05.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji z podziękowaniem 

za wszelkie odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże na dalsze lata dla rodzeństwa z rodziną.   

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Wilhelma Ryszka, Cecylię i Piotra 

Chroboczek oraz dziadków z obu stron.   
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. Za + Ewalda Gros ++ rodziców i rodzeństwo.    

 
CZWARTEK                                                                             12.05.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Eugeniusza Stolarczyk w kolejną rocznicę śmierci, ++ 

z rodziny Stolarczyk, Kuligowski i Chrostowski.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Kazimierza Nowickiego – dar od rodziny Siwczyk.   
13.30 Msza św. ślubna: Kinga Achtelik – Bartłomiej Borak. 
16.30 Msza św. szkolna: Za ++ Otylię i Józefa Rezner, Anielę i Piotra Mańka. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. Za ++ Janinę i Wincentego Robak.   

 
 

PIĄTEK                                                                                           13.05.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Andrzeja z okazji 60 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

Te Deum. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Waltera Żymełka w 40 rocznicę śmierci ++ rodziców 

Jana i Paulinę.  
18.00 Msza św. Za ++ Elżbietę, Brunona, Jana, Marię Szczotok, Antoniego i 

Szymona Magiera. 
19.00 Msza św. W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej.  

Nabożeństwo fatimskie; różaniec i procesja. 
 

  SOBOTA – Święto Św. Macieja Apostoła                            14.05.2022 r.   

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Aliny i Józefa Pocztowskich z okazji 
7 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
2.   Do Opatrzności Bożej w intencji Renaty Lex z okazji urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi róża 
różańcowa rodziców modlących się za swoje dzieci oraz nabożeństwo 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za + męża Eugeniusza Bednorz, rodziców Gerharda i 
Salomeę, rodziców Jadwigę i Stanisława Stopa, Henryka Czogalik.    

16.30 Nabożeństwo majowe 
17.00 Msza św. Za + Danutę Bugla w 1 rocznicę śmierci, męża Pawła  w 

kolejną rocznicę śmierci. 
   

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                    15.05.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisławy z okazji 80 

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

9.00 Msza św.  Za ++ Zofię i Jana Kocur. 
10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 

ze Szkoły nr 4   
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki Kwiecień z okazji 

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

15.30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych 
16.30 Msza św. Za ++ rodziców Salomeę i Józefa Magiera, męża Kazimierza 

Lelek.  
18.00 Msza św. Za + Władysława Zygmunt, żonę Józefę, zięcia Krzysztofa. 

 



 Burmistrz Miasta zaprasza na spotkanie w sprawie programu Czyste Powietrze, które 
odbędzie się 11 maja o 17.00 w RCK. Szczegóły znajdują się na ogłoszeniu w gablotce. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Bożena Połomska, Genowefa Adamczyk, 
Eugeniusz Bugdoł. Wieczny odpoczynek… 


