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►Z dzisiejszą niedzielą wkraczamy w drugi okres Wielkiego Postu - bezpośrednie przygotowanie do
świat Paschalnych, w którym dominuje tematyka pasyjna, zachęcamy do wytrwania w postanowieniach i
udziału w nabożeństwach ku czci męki Chrystusowej. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby
naszej parafii.
►Zapraszamy dzisiaj na kolejne Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.30, rozpoczniemy je od
Adoracji Krzyża przygotowanej przez chórzystów chóru Cecylia.
►W poniedziałek po Mszy św. wieczornej kolejny Krąg biblijny. Tematem jest „Synaj”
►We wtorek po wieczornej Mszy św. zapraszamy kobiety na spotkanie Miriam w Oratorium św. Józefa
►Dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w piątek o godz. 7.00 będzie ona sprawowana za wszystkie
dzieci, które mają urodziny w marcu.
►W piątek i w sobotę począwszy od godz. 9.00 odbędzie się przedświąteczny objazd chorych z posługą
sakramentalną. Zgłoszenia do środy przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
►Zapraszamy do udziału w Drodze krzyżowej ulicami naszego miasta, w piątek po wieczornej Mszy,
przejdziemy ulicami Bema, Krzyszkowicką Storczyków, Podleśną, Pawią, Pszowską, Benedykta, Strzody
i Plebiscytową. Nie będzie w tym dniu Drogi Krzyżowej o 17.15.
►Ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 szczególnie zachęcamy do udziału te dzieci które jeszcze nie były na Drodze krzyżowej.
►W najbliższą sobotę modlitwę różańcową o godz. 7.30 poprowadzą Róże Różańcowe nr 36-40
►Pragniemy poinformować, że wyniku wyborów dokonanych przez zelatorów Żywego Różańca, wybrano
nowych przełożonych w naszej parafii. Przełożoną Róż została p. Izabela Bluszcz, a skarbnikiem p. Stefania Swoboda, kierownikiem pozostał ks. Jacek Spyra. Dziękujemy dotychczasowym odpowiedzialnym
p. Róży Pelc i p. Janowi Swoboda za 14 lat posługi na wspomnianych stanowiskach, w ich intencji w niedzielę 25 marca o godz.10.30 zostanie odprawiona Msza święta.
►W Domku Maryi można nabyć Paschaliki Wielkanocne oraz inne świece Wielkanocne, dochód ze sprzedaży
jest przeznaczony na działalność charytatywną Caritas Polska.
►W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Palmową, Męki Pańskiej. W tym dniu podczas każdej Mszy św. poświęcimy palmy. Uroczyste poświęcenie palm połączone z procesją rozpoczniemy przy
Grocie Matki Bożej o godz. 12.00.
►W Niedzielę Palmową przed każdą Mszą św. Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego będzie rozprowadzała palmy i ozdoby świąteczne. Serdecznie zapraszamy
►Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
►W ramach ostatniego nabożeństwa Gorzkich Żali w przyszłą niedzielę zostanie odprawione nabożeństwo w intencji dzieci poczętych, podczas którego można włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji.
Informacje o Duchowej Adopcji znajdziemy na ulotkach z tyłu kościoła.
► Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać u Siostry w Zakrystii.
►Informujemy że nasz parafialny tygodnik informacyjny jest dostępny również na stronie internetowej parafii z możliwością wydruku.
►W piątek o godz. 17.00 w RCK odbędzie się finałowy koncert X festiwalu „Niezapominajka” finaliści będą śpiewali piosenki Zbigniewa Wodeckiego.
►Bardzo prosimy aby nie zwlekać z uporządkowaniem grobów swoich bliskich przed świętami, zadbajmy
także o segregację śmieci wrzucając szkło, plastik i metal do odpowiednich pojemników.
►Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach zaprasza bardzo serdecznie wszystkich mogących oddać krew mieszkańców naszego miasta na akcję HDK, która odbędzie się w następną niedzielę na Rydułtowskim Rynku w ambulansie do poboru krwi w godz. 9:00 14:00, rejestracja dawców do godz. 13:30.
►W Oratorium św. Józefa można dokonać rozliczenia podatkowego. Dyżur pełni Pan Grzegorz Krajczok we
wtorki i piątki od godz. 8.30 - 9.30. Panu Grzegorzowi dziękujemy za dyspozycyjności i poświęcony czas.
►Siostry Urszulanki z Rybnika, zachęcają do zapoznania się z ofertą edukacyjną ich szkoły, szczegóły
na plakatach oraz podczas dni otwartych szkoły 7 i 13 kwietnia
►Miasto Rydułtowy zaprasza na spotkania dotyczące kolejnych dotacji na instalacje fotowoltaiczne,
pomp ciepła, kotłów na biomasę instalowanych w budynkach mieszkalnych. Spotkania odbędą się 20
marca w RCK i 21 marca w OSP w Radoszowach, oba spotkania o godz. 17.00
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli: Józef Heisig i Cecylia Mitko.
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V NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
Jako wspólnota wierzących jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Wyraża się to w dopomaganiu
sobie w poznaniu Chrystusa. Filip i Andrzej pomagają Grekom zobaczyć Go i usłyszeć. Dzisiaj tę apostolską misję wypełnia Kościół. On głosi Dobrą Nowinę i uobecnia Chrystusa przez sprawowanie sakramentów świętych. W kolejną niedzielę Wielkiego Postu należy zadać sobie pytanie: Jak przyjmuję tę łaskę? Jednocześnie warto pomyśleć, czy to, co robię i mówię, rzeczywiście przybliża innym Boga i Jego
miłość. Do tej misji jesteśmy wezwani na mocy chrztu świętego. W ten sposób służymy Chrystusowi. Będzie to możliwe wtedy, gdy obumrze w nas nasza pycha i egoizm, a na to miejsce pojawi się posłuszeństwo.
(Od Słowa do Zycia)

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
EWANGELIA

J 12,20-33

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon Obfity.

+ Słowa Ewangelii według św. Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon
Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z
Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką
odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo,
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech
idzie za Mną a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem
na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię
Twoje". Wtem rozległ się głos z nieba:
„I uwielbiłem, i znowu uwielbię". Tłum
stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!" Inni mówili: „Anioł przemówił do
Niego". Na to rzekł Jezus: „Głos ten
rozległ się nie ze względu na Mnie,
ale ze względu na was. Teraz odbywa
się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich
do siebie". To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. — Oto
słowo Pańskie.

2

P O R Z Ą D E K

N A B O Ż E Ń S T W 18 - 25. 03. 2018 r.

NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU
18.03. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Bernadety Wycisk z okazji 70 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Aliny Spandel-Skupiń z okazji 40 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bartosza Sołtysińskiego 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.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Pawła Lippa z okazji 30 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
15.30 A d o r a c j a k r z y ż a w w y k o n a n i u c h ó r z y s t ó w T Ś C e c y l i a i G o r z k i e ż a l e
z kazaniem pasyjnym.
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Danieli Postawka z okazji 25 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od rodziców.
18.00 Msza św. Za ++ Józefa i Anielę Korzuch
PONIEDZIAŁEK – UROCZYS TOŚĆ ŚW. J ÓZEFA, OB LUBI EŃCA NMP 19.03. 2018 r.
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Edytę i Jerzego Mrozek.
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego
8.15 Msza Za ++ rodziców Helenę i Antoniego Białas, teściów Bertę i Wincentego Moj.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Jerzego Twardawa w 2 rocznicę śmierci, rodziców Łucję i Romana, brata Reinholda, Huberta i Halinę Malina, siostrę Lidię Grzenia.
2. Za + Krystynę Szczegielniak, Pawła Jaszczak, Mariannę i Wiktorię Fornal.
WTOREK
20.03. 2018 r.
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. Za + Jana Postawka w 1 rocznicę śmierci.
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Paulinę Postawka, męża Pawła, Bolesława Postawka, Franciszka Czernik, Grzegorza Kosel, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. wolna intencja……………
18.00 Msza św. św. koncelebrowana: 1. Za + Józefa Tomala we wspomnienie urodzin i imienin.
2. Za + Ignacego Karwot we wspomnienie urodzin i w kolejną rocznicę śmierci
ŚRODA
21.03. 2018 r.
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. wolna intencja……………
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana 1. Za ++ Lidię i Pawła Fojcik.
2. Za + Agnieszkę Skiba w 2 rocznicę śmierci.
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Niepokalanej w intencji S.M.
Emilii z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski w na dalsze lata życia zakonnego – dar od grupy Starszaków z rodzicami
CZWARTEK
22.03. 2018 r.
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. wolna intencja……………
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Gertrudę i Ludwika Warzecha, ++ rodziców z obu stron.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Henryka Galbierz ++ rodziców Annę i Alfreda.
2. Za + Tadeusza Newego w 18 rocznicę śmierci
3. Za ++ rodziców Emę Jenderko, mężów Jana i Wilhelma.

PIĄTEK
23.03. 2018 r.
6.20 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. szkolna: Do Opatrzności Bożej za wszystkie dzieci, które obchodziły swoje
urodziny w miesiącu marcu z prośbą o światło Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów.
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Józefa i Walerię Ogorzelec, Genowefę i Jana Polak, męża Bogusława.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Joannę Musioł z okazji urodzin.
2. Za + Erwina Tobiasz w 3 rocznicę śmierci.
3. W intencji Domowego Kościoła.
Po Mszy Nabożeństwo Drogi krzyżowej ulicami miasta
SOBOTA
24.03 2018 r.
6.30 Godzinki o M.B. Nieustającej Pomocy.
7.00 Msza św. Za ++ Marię i Franciszka Brzęczek, Antoninę i Antoniego Jarocki.
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Róże różańcowe nr 36-40 oraz Nabożeństwo ku czci M. Bożej Nieustającej Pomocy.
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ Franciszkę i Stefana Tomalak.
2. wolna intencja……………
10.00 N a b o ż e ń s t w o D r o g i K r z y ż o w e j d l a d z i e c i .
15.00 Msza św. w języku niemieckim: Za + Rufina Maciejczyk w kolejną rocznicę śmierci.
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty.
17.00 Msza św. koncelebrowana: 1. 30-to dniowa za zmarłych: Roman Sankala, Leon
Stokłosa, Hildegarda Słomka, Grzegorz Porwoł, Jerzy Szewczyk, Helena Jerga, Stefan
Smaciarz, Zofia Górska, Rozalia Woskowiak, Renata Gomołka, Jolanta Wichary, Barbara
Zielińska.
2. Za ++ Stanisława i Stanisławę Bąk, Teresę i Walentego Staniek.
NIEDZIELA – PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
25.03. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + matkę Wandę Przegędza.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Bolesława Fizia z okazji 70 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla całej rodziny. Te Deum.
10.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Sylwii Matuszek z okazji 80 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny. Te Deum.
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Róży Pelc i Pana Jana Swoboda jako podziękowanie za długoletnią pracę jako przewodniczących Róż różańcowych oraz w intencji nowych odpowiedzialnych za Żywy Różaniec w naszej parafii.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji męża Romana Słupika z okazji 75 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
15.30 N a b o ż e ń s t w o z p o d j ę c i e m D u c h o w e j A d o p c j i d z i e c k a
poczętego i Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Grzegorza z okazji 50 rocznicy urodzin
jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
18.00 Msza św. Za + Henryka Hercog we wspomnienie 75 rocznicy urodzin.

