
➢ Dziś 7 niedziela zwykła w ciągu roku. Rozpoczynamy Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kolekta przeznaczona jest na po-
trzeby naszej parafii – na dalsze prace remontowe. Bóg zapłać za 
wszelkie ofiary.  
➢ Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. Msze popołu-
dniowe w naszej parafii o 16.30, 18.00 i 20.00.  
➢ W poniedziałek zapraszamy na Klub Seniora. Spotkanie rozpoczyna 
się po mszy porannej.  
➢ Dziękujemy wszystkim uczestnikom parafialnych rekolekcji w Ko-
koszycach za modlitwę i udział w rekolekcjach. 
➢ Wyjątkowo we wtorek 21 lutego kolejne spotkanie dzieci komunij-
nych i ich rodziców z SP4. Początek o godz. 18.00 mszą św. w kościele.  
➢ W Środę Popielcową 22 lutego rozpoczynamy okres wielkopostnej 
pokuty. Przypominamy, że jest to dzień postu ścisłego. Wszystkich, 
którzy ukończyli 14 rok życia obowiązuje w ten dzień wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych, natomiast wszystkich między 18 a 60 rokiem 
życia obowiązuje dodatkowo post – czyli jeden posiłek do syta w ciągu 
dnia. W czasie Wielkiego Postu należy również powstrzymać się od za-
baw. Kolekta w Środę Popielcową jest naszą jałmużną wielkopostną, 
darem, którym dzielimy się z najbardziej potrzebującymi. Msze św. w 
tym dniu będą odprawiane w następujących porach: o 7.00, 8.15, 
18.00 i 19.30. Nabożeństwo czterdziestogodzinne zgodnie z tradycją 
odprawimy w ramach rekolekcji parafialnych. 
➢ W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach: 
Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach z Kazaniem Pasyjnym. W piątki 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.15. Zalecki za zmarłych, za 
których będziemy się modlić podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej 
można składać w zakrystii. Wzorem roku ubiegłego Droga Krzyżowa 
będzie odprawiana także w piątki po mszy porannej - za wyjątkiem 
pierwszego i trzeciego piątku miesiąca. W tym czasie nie będzie nato-
miast Koronki do Miłosierdzia Bożego. Natomiast w niedziele Wielkiego 
Postu o 15.45 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem 
pasyjnym, które w tym roku wygłosi ks. Maciej. Odprawienie nabo-
żeństw pasyjnych łączy się  
z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. 
W związku z tym pamiętajmy także o odprawieniu spowiedzi. W na-
szym kościele przed każdą mszą jest taka możliwość. 
➢ Wielkopostne rekolekcje parafialne rozpoczniemy w sobotę 25 lu-
tego, a głosić je będzie redemptorysta - ks. Łukasz Kalisz. Plan reko-
lekcji znajduje się w Ordo, gablotkach i na stronie parafialnej.  
➢ Spotkanie młodzieżowej grupy Young w środę po mszy wieczornej w 
oratorium. Zapraszamy młodzież po 13 roku życia. 
➢ Przypominamy dzieciom, zwłaszcza kandydatom do bierzmowania z 
klas szóstych i siódmych o mszy szkolnej w czwartek o 16.30. pół go-
dziny wcześniej okazja do spowiedzi….. (cd. na wkładce) 

 

Słowo życia: 
19 luty 2023 –   VII Niedziela Zwykla – Mt5,38-48 
20 luty 2023 – Poniedziałek  - Mk9,14-29 

21 luty 2023 – Wtorek    - Mk9,30-37 
22 luty 2023 – Środa Popielcowa – Mt6,1-6.16-18 
23 luty 2023 – Czwartek    -Lk9,22-25 
24 luty 2023 – Piątek  – Mt9,14-15 
25 luty 2023 – Sobota   – Lk5,27-32 
 
 
 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                               19.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety i Mariana Przeliorz 

z okazji 41 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla ich rodzin.   

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji dzieci: Moniki, Weroniki i Se-
bastiana z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla ich rodzin. 

10.30 Msza św. Za ++ Antonię i Emila Szewczyk oraz ich córkę Janinę. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Maksymiliana Jeszka z okazji 

1 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Maksymilian 
Jeszka.  

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji synów: Mikołaja i Sergiusza z 

okazji kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

Po Mszy św. chrzest: Iga Tomczak. 
18.00 Msza św. Za + Barbarę Biernacką we wspomnienie urodzin. 

20.00 Msza św. Za + męża Stefana Skupień w 4 rocznicę śmierci. 

 
 

Nr 8 (1013) 
19-26.02.2023 

Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. 

Jerzego w Rydułtowach.  

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



 
PONIEDZIAŁEK                                                                                       20.02.2023 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ z rodziny Małczok i dusze w czyśćcu cierpiące. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Otylię Leder oraz męża Zygfryda. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Grzegorza Stebel. 
2. Za ++ rodziców Elżbietę i Henryka Gacka. 

 
WTOREK                                                                                                21.02.2023 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Ewalda Rezner, ++ rodziców z obu stron. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Reginę Jureczko w kolejną rocznice śmierci oraz męża 

Franciszka.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Tadeusza Miczek we wspomnienie urodzin.  
2. Za + Cyrylię Wieczorek oraz męża Jana. 

 
ŚRODA POPIELCOWA                                                                     22.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Uśmiechniętej i św. Jana Pawła II z prośbą o pokój i jedność w naszej 
ojczyźnie i na całym świecie, oraz o Dary Ducha świętego dla Rządu Pol-
skiego – intencja OCDS. 

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za Monikę Żydek, męża Wiktora, ++ rodziców i teściów. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Henryka Wojaczek w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Teofila Kucharzewskiego w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców, te-
ściów, siostry i szwagra. 

19.30 Msza św. ………………………………………… 
  

CZWARTEK                                                                                      23.02.2023 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Danielę i Gerarda Błaszczok. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + ojca Józefa Kłosek we wspomnienie urodzin. 

16.30 Msza św. szkolna: Za ++ Annę i Tadeusza Okręt w kolejne rocznice 
śmierci. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 40 
rocznicę sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich ro-
dzinach. 

 
  

PIĄTEK                                                                                                 24.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Jerzego w 

intencji rodzin naszej Parafii. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Różę i Karola Stacha oraz rodziców Juliannę i Emanuela 

Żymełka.  
17.15 Droga Krzyżowa 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Janinę Sosna we wspomnienie urodzin.  
2. Za + Stefana Smaciarz w 5 rocznicę śmierci. 

  
SOBOTA                                                                                          25.02.2023 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Grażyny Niesporek z okazji 

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

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa przyj-
mująca Obraz Marki Bożej Szensztackiej oraz Nabożeństwo do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + ojca Gerarda Koszorz we wspomnienie urodzin.  
2. Za ++ Otylię i Emanuela Koszorz oraz Annę i Teofila Majer. 

15.00 Msza św. w języku niemieckim: Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 
Pokuty 

17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Jan Śmietanka, Andrzej Laskowski, 
Eugeniusz Kałuża, Gertruda Piela, Jadwiga Bierawska, Bogusław Ko-
złowski, Piotr Lara, Małgorzata Kłapkowska, Grzegorz Wojciechowski, 
Piotr Marendowski, Tomasz Ogerman, Pelagia Przesmycka, Józef Mro-
zek. 
 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                            26.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny i Laszka Janosz z 

okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla ich rodzin. Te Deum   

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty Jenczmionka z 
okazji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Reginy Piła z okazji 95 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  (cd. na wkładce) 



12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Julii Janoszek z okazji 18 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
   Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Barbara Łukoszek.  

15.45 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym. 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Adama Gaszka z okazji rocz-

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

18.00 Msza św. Za + Marzannę Konieczny we wspomnienie urodzin. 
20.00 Msza św. Za + Jerzego Choroba w 9 rocznicę śmierci, ++ rodziców i te-

ściów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w czwartek po mszy wie-
czornej.  
➢ Wspólnota Barka w miesiącu lutym prowadzi kiermasz książek, z 
których dochód przeznaczony jest na organizację spotkań kursu  
Alpha. Książki są w bardzo atrakcyjnej cenie 5 złotych.  
➢ W sobotę spotkanie ministrantów o godz. 9.00, Dzieci Maryi spoty-
kają się o godz. 10.00, natomiast AA zaprasza na spotkanie po mszy 
wieczornej.  
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, 
którą w tym tygodniu poprowadzi Grupa przyjmująca Obraz Marki Bo-
żej Szensztackiej. 
➢ Jak w każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu i okazja do spowiedzi świętej. Zapraszamy na osobistą modlitwę 
i adorację do naszej świątyni.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Nie-
dzielnego. 
➢ Wszystkich zainteresowanych rezerwacją nisz w kapliczce nagrob-
kowo-urnowej zwanej popularnie kolumbarium odsyłam do strony pa-
rafialnej, gdzie można przeczytać warunki udostępnienia niszy. Nato-
miast w celu rezerwacji należy skontaktować się z kancelarią para-
fialną w godzinach urzędowania.  
➢ Zainteresowanych udziałem w pieszej pielgrzymce Szlakiem Orlich 
Gniazd do Częstochowy prosimy o kontakt z ks. Maciejem. 
➢ Przed Niedzielą Trzeźwości zachęcamy Parafian do podejmowania 
abstynencji i świadectwa poprzez wpis do Księgi Abstynencji. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Wojciech Sędziwy, Stanisław 
Jesionek i Krystyna Gryger. Wieczny odpoczynek… 

 
 
 
 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
w dniach od 25 lutego do 1 marca 2023 r. 

Rekolekcjonista: Ks. Łukasz KALISZ CSsR 
 

 

SOBOTA 25.02.2023 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

17.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną 

 
 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.02.2023 
   7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00, 20.00 
 

Inauguracja rekolekcji- Veni Creator i Msze św. z nauką rekolekcyjną) 
15.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
19.00  Nauka dla MĘŻCZYZN 

 

PONIEDZIAŁEK 27.02.2023 
  8.15  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
10.00  Msza św. i nauka dla Seniorów i Chorych z błogosławieństwem 

Lourdzkim 
/Po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu w ramach nabożeństwa 40 

godzinnego do godz. 17.45/ 

17.00  Okazja do spowiedzi św. 
18.00  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
19.00 Nauka stanowa dla KOBIET 
 

WTOREK 28.02.2023 
  8.15  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
/Po naukach rekolekcyjnych/pogrzebach wystawienie Najświętszego Sa-

kramentu w ramach nabożeństwa 40 godzinnego do godz. 17.45/ 

17.00  Okazja do spowiedzi św. 
18.00  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 
19.00 Nauka dla MŁODZIEŻY i BIERZMOWAŃCÓW 
 

 

ŚRODA 1.03.2023  ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 
  8.15  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich 

/Po naukach rekolekcyjnych/pogrzebach wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu w ramach nabożeństwa 40 godzinnego do godz. 17.45/ 

17.00  Okazja do spowiedzi św. 
18.00  Msza św. z nauką ogólną – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 

 


