
O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  19 - 26. 05 2019 r. 
►Przeżywamy kolejną niedzielę w okresie wielkanocnym, dziś w naszej parafii 90-ciu gimna-
zjalistów przyjmie sakrament bierzmowania, którego udzieli na Mszy o godz. 16.00 ks. bp 
Adam Wodarczyk. Ze względu na przygotowania i wcześniejszą porę Mszy, nie będzie nabo-
żeństwa majowego. 

Pamiętajmy w modlitwie o Księdzu Arcybiskupie Wiktorze, który obchodzi dziś swoje urodziny.                         
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii 

►W poniedziałek po wieczornej Mszy św. odbędzie się wykład biblijny na temat Księgi Micheasza.            

►W najbliższy wtorek zapraszamy do Oratorium: na spotkania kobiet /w każdym wieku/ mają-
ce na celu wsparcie  w rozwoju i pogłębianiu wiary. Najpierw o godz. 17.00 Grupa Dzielne 
Niewiasty zaprasza na spotkanie formacyjne podczas którego będzie rozważane Słowo Boże i 
dzielenie się doświadczeniem Boga /można przyjść z dziećmi/. Prosimy o przyniesienie Pisma 
Świętego. A po wieczornej Mszy około 19.00 spotkanie kobiet grupy Miriam. podczas, którego 
w duchu modlitwy i zaufania budowane są wzajemne więzi z Bogiem i bliźnim. 

►W środę w liturgii wspominamy św. Ritę, patronkę spraw trudnych i po ludzku beznadziej-
nych. O godz.  16.30 odprawimy Mszę Św. ku czci tej świętej. Intencje, które chcemy zanosić 
do Boga za przyczyną świętej Rity można złożyć przed Mszą świętą na kartkach w zakrystii. 
Po Mszy pobłogosławimy róże, które będzie można zabrać do domu.  

►Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek o 16.30. Bardzo prosimy o 
mobilizację o przypomnienie dzieciom o Eucharystii  

►Po wieczornej Mszy świętej w czwartek zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności 
uczestników Kursu Alfa na „Spotkanie ze Słowem” czyli wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu z modlitwą i śpiewem a następnie do Oratorium gdzie będzie konferencja i dzielenie się 
słowem przy stolikach.. 

►W sobotę o 14.30 /przed Mszą/ zostanie odprawione dodatkowo nabożeństwo w języku 
niemieckim, zapraszamy stałych uczestników Mszy do wcześniejszego przybycia. 

►Członków Żywego Różańca zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną 
Górę w sobotę 1 czerwca. Zapisy w zakrystii do piątku 24 maja. Koszt 20 zł.  

►Prosimy aby osoby, które chciałyby się włączyć w przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało,                                     
w szczególności mieszkańcy ulic Ofiar Terroru, Chopina, Szpitalnej i Plebiscytowej /trasa tego-
rocznej drogi krzyżowej/ przyszły na spotkanie organizacyjne w środę po wieczornej Mszy do 
Domku Maryi 

►Spotkanie udających się ma pielgrzymkę do Medjugorje będzie miało miejsce w poniedzia-
łek 27 maja o godz. 19.00 w Oratorium. Na tym spotkaniu dokonujemy wpłaty pozostałej kwoty 
za udział. 

►W przyszłą niedzielę odbywa się pielgrzymka mężczyzn do MB Piekarskiej. Organizujemy 
wyjazd autokarowy. Szczególnie zachęcamy do udziału bierzmowańców i chłopców po I ko-
munii wraz z ojcami. Zapisy jeszcze tylko dziś w zakrystii. Koszt przejazdu wynosi 20 zł. Wy-
jazd Autokaru z parkingu o godz. 6.30 

►W dniach 31 maja – 2 czerwca odbędzie się w naszej parafii Kurs Nowe Życie. Serdecznie 
zapraszamy do udziału. To szczególny czas na spojrzenie w swoje życie, refleksje i przemia-
nę. 

►Młodzież zachęcamy do wyjazdu na czuwanie modlitewne w Lednicy, Parafia w Pszowie or-
ganizuje wyjazd 1 czerwca, koszt 90 zł, informacje i kontakt na stronie internetowej. 

►Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego” oraz innych czasopism, które są do nabycia w 
zakrystii i przy wyjściu z kościoła u ministrantów. 

►W tym tygodniu pożegnaliśmy naszych parafian:Bronisławę Walkowiak, Jana Glenc, Zmarł 
także ks. Kanonik Jan Gacka pochodzący z naszej parafii, emerytowany proboszcz z Święto-
chłowic Chropaczowa. 
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         Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach. 
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCY  
 

 ■ Przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Bóg uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi. Pro- 
simy Go dziś, aby obdarzył nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Prawdziwa wolność wyraża się w wolności od 
grzechu i śmierci wiecznej. Człowiek staje się wolny, gdy nie ma w nim lęku, gdy potrafi otworzyć się na działanie Boże w jego ży-
ciu i współpracować z łaską Bożą. Niech Eucharystia, w której uczestniczymy, pomoże nam na nowo dostrzec wielkość i głębię 
Bożej miłości do nas i doda nam siły, abyśmy odpowiadali na nią uczynkami miłości bliźniego.                       /od Słowa do Zycia/ 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                       J13.34 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Daję wam przykazanie nowe,  
abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.  
Alleluja. 
 

EWANGELIA                                 Przykazanie nowe.                             J 13,31-33a.34-35 
 

+ Słowa Ewangelii według św. Jana.  
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został te-

raz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbio-
ny, to Bóg uwielbi Go także w 
sobie samym, i zaraz Go uwielbi. 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z 
wami. Będziecie Mnie szukać, 
ale jak to Żydom powiedziałem, 
tak i teraz wam mówię, dokąd Ja 
idę, wy pójść nie możecie.  
Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali 
tak, jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali". — Oto słowo Pańskie. 
 

■ Fragment ten otwiera drugą część Ewangelii Janowej, zwanej księgą Chwaty (J13-21). Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy pra-
gnie przygotować swoich uczniów do wydarzeń paschalnych. Chcąc ukazać zażyłą relację między sobą a uczniami, zwraca się do 
nich greckim terminem teknia (dzieci). Wskazuje na chwałę, którą otoczą się wzajemnie Bóg i Syn Człowieczy. Chwała to atrybut 
Boga i Jego tajemnicy, która jest zakryta przed ludzkim poznaniem. Jezus podkreśla, że jeszcze krótki czas pozostanie ze swymi 
uczniami. Na ten czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa uczniowie otrzymują zadanie polegające na obdarzaniu się wza-
jemnie miłością. Miłość stanowi bowiem znak rozpoznawczy wspólnoty uczniów Jezusa. Przez wzajemne poszanowanie i zrozu-
mienie uczniowie mają wzrastać w świętości. Największym wzorem dla nich ma być Jezus - ich Mistrz, który z miłości do człowie-
ka oddał swoje życie na krzyżu.                                                                                                                          /od Słowa do Zycia/ 
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 V  N I E D Z I E L A  W I E L K A N O C N A                 19.05.2019 r.                           

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Za + Piotra Oleś we wspomnienie urodzin.               

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mirosława Ciurko 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. Do Opatrzności Bożej w intencji Zuzanny i Łukasza Samulski, Danieli i Dominika 
Raszka z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny – dar od rodziców.                                               

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Magiera z okazji 70 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. Te Deum.  

16.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. W intencji młodzieży przyjmującej sakrament Bierzmowania  
2. W intencji Państwowego Ogniska  Plastycznego im. L. Konarzewskiego Se-
niora w Rydułtowach z okazji 70-lecia istnienia. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny z okazji 65 rocznicy urodzin oraz Aloj-
zego z okazji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.NIEDZIELA PAŃSKIEGO             019 r. 

 PONIEDZIAŁEK                                                                                                               20.05.2019 r.                                              

 6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Za + Piotra Oleś we wspomnienie urodzin – dar od sąsiadów.          
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.   
8.15 Msza św. Za + Jana Gańcorz, żony Krystynę i Gertrudę, syna Ryszarda, córkę Gertrudę, 

zięcia Henryka, dusze w czyśćcu cierpiące.    
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Ryszarda Matuszek w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Wiktora Tomas w rocznicę śmierci, żonę Marię.  

WTOREK                                                                                                                          21.05.2019 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Marię Hausman we wspomnienie urodzin.      

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                            
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Łucję Twardzik w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Jadwigę i Józefa Kłosek, wnuka Krzysztofa i ich ++ ich rodziców.  

17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00  Msza św. koncelebrowana:   

1. Za + Piotra Gocman w 1 rocznicę śmierci.    
2. Za + ojca Tadeusza Zalewskiego we wspomnienie 100 rocznicy urodzin.  

ŚRODA    Wspomnienie św. Rity z Cascii                                                                     22.05.2019 r.                                   

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Jerzego Tarabura, brata i rodziców 
2. Za + Piotra Oleś, ojca Stanisława w 26 rocznicę śmierci.   

8.00 L i t a n i a  d o  ś w .  J ó z e f a  i  k o r o n k a  d o  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o .     
8.15 Msza św. Za + Jana Jurkowskiego w kolejną rocznicę śmierci, żonę i trzech synów.  

16.30 Msza św. Do Bożej Opatrzności za przyczyną św. Rity we wszystkich trudnych sprawach i po 
ludzku beznadziejnych o przemianę losu, łaski, cierpliwość, nadzieje i umocnienie w cierpieniu 

17.30 Nabożeństwo majowe. 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elwiry Bugla z okazji 50 rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro 
dziny. Te Deum. 

 
CZWARTEK                                                                                                                     23 05.2019 r.                                                                    

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Marię Szarek – dar od sąsiadów. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.    
8.15 Msza św. Za ++ Stefanię i Ryszarda Jezusek.  

16.30 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Genowefę i Rudolfa Kostka, Hildegardę i Józefa Wolny. 
17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. koncelebrowana   

1. Za + męża Ryszarda Moskwa w 4 rocznicę śmierci. 
2. Za + męża Alojzego Mura.  

PIĄTEK                                                                                                                             24.05.2019 r. 

6.30 Godzinki o NMP                    
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Joanny z okazji urodzin z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.               
 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego       
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Władysława Benek z okazji 60 rocznicy urodzin z podzię-

kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.      
17.30 Nabożeństwo majowe.     
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Florentynę Dziuba w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Pawła Golasz w 31 rocznicę śmierci, Monikę Golasz we wspomnienie urodzin. 
3. W intencji Domowego Kościoła.  

SOBOTA                                                                                                                           25.05.2019 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Władysława Grys ++ rodziców z obu stron + szwagra.   

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą 
poprowadzą Róże różańcowe 11-15 oraz nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Józefa Faber ++ Martę i Jerzego Bielicki. 
2. Za + Zygmunta Szuła, żonę Wandę. 

12.00 Msza św. ślubna: Monika Pander – Kamil Stacherczak. 
14.30 Nabożeństwo majowe w języku niemieckim.    
15.00 Msza św. w języku niemieckim: Za ++ członków DFK + Wilhelma Kwiatoń, Norberta Krup-

pa, Marię-Antoninę Wieczorek. 
16.30 Nabożeństwo majowe.     
17.00 Msza św. 30-to dniowa za zmarłych: Stefania Grela, Klara Czekaj, Winfryd Baszton, Ma-

riola Chytrowska, Maria-Antonina Wieczorek, Ewald Brzezinka, Andrzej Zieliński, Stanisław 
Wawrzyczny, Adelajda Czogalik, Jan Dras, Danuta Ledwoń, Kornelia Mrozek, Maria Szarek. 

V I  N I E D Z I E L A  –  D z i e ń  M a t k i                                          26.05.2019 r. 

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z 

prośbą o zdrowie dla Dominika.               
 9.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji syna Marcina z okazji                 

15 rocznicy święceń kapłańskich i z okazji 40 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane ła-
ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata posługi duszpasterskiej. Te Deum. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marka z okazji urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                                     

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Łukasza, Marty, Natalii, Weroniki z okazji urodzin                     
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny – dar od rodziców.      

16.00 Nabożeństwo majowe    
16.30 Msza św. Za + Wojciecha Szymik w 5 rocznicę śmierci i we wspomnienie 60 rocznicy urodzin.   
18.00 Msza św. Za + Henrykę Kała z ok. Dnia Matki, jej rodziców, siostrę z mężem, brata z żoną                      

++ z rodzIn Kała, Świętek, Egielman, Piechaczek, Łukoszek. 
 




