
 Dziś Piąta Niedziela Wielkiego Postu. Od dziś rozpoczynamy II część Wielkiego Po-
stu, która ma charakter pasyjny. Od dzisiaj, aż do Wielkiego Piątku zasłonięte zostają 
wszystkie krzyże w kościele.  
 Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji – na 

wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego. Serdeczne Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary. 

 

 Zapraszamy dziś o 15.45 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Prosimy o przynie-
sienie ze sobą swoich domowych krzyży, zwłaszcza nowych – do poświęcenia. W piątek 
zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 z modlitwą za zmarłych zaleca-
nych. Dodatkowa Droga Krzyżowa w piątek po mszy porannej. 
 Ponieważ pozostaje już tylko dwa tygodnie do Triduum Paschalnego i Uroczystości 

Zmartwychwstania Pańskiego, chcemy dać naszym Parafianom więcej okazji do sakramentu 
pokuty i pojednania, aby unikać kolejek do spowiedzi. Dlatego od poniedziałku 22 marca 
okazja do spowiedzi będzie przed mszami porannymi i od godz. 17.00. Prosimy Parafian o 
zaplanowanie sobie czasu na sakrament pokuty i pojednania i nie zostawiania wszystkiego na 
ostatni moment.  
 W czwartek 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to 

Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. W tym dniu 
na Mszy św. o godz. 16.30 odbędzie się rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Osoby, które będą chciały podjąć się duchowej adopcji prosimy o przyniesienie ze sobą 
świec. Tych, którzy z różnych względów nie mogą przybyć do świątyni zachęcamy do złoże-
nia ślubowania online, w czasie transmisji internetowej. Osoby, które trwają w duchowej ad-
opcji, jak i te, które pragną ją podjąć prosimy o wpisanie się w dniu dzisiejszym na listę w 
zakrystii. 
 Msza św. o godz. 16.30 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego odprawiona zosta-

nie w intencji Dzieci Maryi. Serdecznie zapraszamy do udziału z zachowaniem obostrzeń 
epidemicznych.  
 Przedświąteczne odwiedziny duszpasterskie u chorych i starszych Parafian odbędą 

się w piątek i sobotę 26 i 27 marca od godz. 9.00. 
 W tygodniu zapraszamy na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 

8.00. W sobotę nabożeństwo różańcowe poprowadzą róże różańcowe nr od 36 do 40. Od 
godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi i adoracji.  
 W następnych tygodniach są jeszcze wolne intencje mszalne. Jeśli są osoby zaintere-

sowane – prosimy o kontakt z kancelarią lub zakrystią. 
 W sobotę 27 marca o godz. 15.00 w oratorium odbędzie się nauka przedchrzcielna dla 

pragnących ochrzcić swoje dzieci w okresie Wielkanocnym.  
 Pilnie potrzebujemy osób, które chciałyby pomóc w niedzielnych zbiórkach kolekt na 

mszy św. To nie jest trudne zadanie, ale bardzo konkretna pomoc całej wspólnocie. Zdarzają 
się msze, na których nie ma osoby, która mogłaby zbierać ofiarę, w skutek czego niektóre 
osoby mówią, że nie mają okazji wesprzeć swojej parafii. Prosimy bardzo o pomoc w tej 
sprawie. 
 Serdecznie dziękujemy Parafianom za przestrzeganie ograniczeń pandemicznych. Pro-

simy o dalszą wytrwałość i zachowanie bezpieczeństwa. Jak wiecie, sytuacja nie jest optymi-
styczna, pomimo toczących się szczepień, trzecia fala pandemii przybiera na sile. Zróbmy 
wszystko co możliwe, aby nasze świątynie nie musiały pozostać zamknięte na święta, jak to 

było w roku ubiegłym. Odnośnie obchodów Triduum Paschalnego więcej informacji przedsta-
wimy w następnym tygodniu. 

 

 

 

nr 12   (913) 
21-28.03 

2021 

Tygod n ik  i nfor macy j ny  par af i i  pw.  Św.  J erz ego  w Ry d u ł towa ch .  
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

   

 

Słowo życia:  
 

21 marca 2021 – Piąta Niedziela Wielkiego Postu - J 12,20-33 

22 marca 2021 - Poniedziałek V tygodnia WP  -  J 8,1-11 

23 marca 2021 - Wtorek V tygodnia WP   -  J 8,21-30 

24 marca 2021 - Środa V tygodnia WP  - J 8,31-42 

25 marca 2021 - Czwartek  V tygodnia WP   - Łk 1,26-38 

26 marcac 2021 - Piątek V tygodnia WP   - J 10,31-42 

27 marca 2021 - Sobota V tygodnia WP -  J 11,45-57 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                    21.03.2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Siostry Rozarii z okazji urodzin 

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże na dalsze lata życia zakonnego – dar od współpracowniczek z 
kościoła.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych w intencji Justyny Ryszka z okazji 30 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny – dar od rodziców. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Justyny z okazji 50 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00  Msza św. Za + matkę Anielę Rogoś. 
15.45  
16.30  Msza św. Za + Józefa Tomala we wspomnienie urodzin i imienin.  
18.00 Msza św. Za + Danutę Wojak – od kuzyna Aleksandra Stalmach.  

PONIEDZIAŁEK                                                                    22.03.2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za ++ teściów Jadwigę i Stanisława Nitner, córkę Ewę, dziad-



ków z obu stron.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. wolna intencja…  
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Antoniego Sułkowskiego – dar od brata Piotra.  
2. Za + Mariana Karakuła – dar od sąsiadów. 

WTOREK                                                                                 23.03.2021 r.  
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. wolna intencja…  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Edytę Krupa w 30 dzień po śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1.  Za + Henryka Nitner w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Franciszkę i Stefana Tomalak w kolejną rocznicę śmierci. 

ŚRODA                                                                                 24.03.2021 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. Za + Helenę Tacik – od kuzynki Jadwigi z rodziną. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Wandę i Krystynę Kwoka i ich męża Alfreda. 
2. Za + męża Krzysztofa Krzemieniewskiego w 10 rocznicę śmierci. 

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO                25.03.2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. wolna intencja… 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Ernestyna Polnik w 1 rocznicę śmierci. 
16.30 Msza św. W intencji Dzieci Maryi. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji Sióstr Służebniczek, Rodziny błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego oraz o rychłą kanonizację błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków z okazji 35 rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzi-
nach. Te Deum. 

PIĄTEK                                                                                       26.03.2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Annę Materzok, jej rodziców Alojzję i Konrada Mrozek.  

  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Augustyna Zawionka  w 50 rocznicę śmierci, żonę Annę 

w kolejną rocznicę śmierci.  
17.15  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Joachima i Adelajdę Turek.  
2. Za + Elżbietę Miczek-Stabla w 1 rocznicę śmierci. 

 SOBOTA                                                                                  27.03.2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. wolna intencja… 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą róże różańcowe 

36 – 40 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
8.15 Msza św. Za ++ Lidię i Pawła Fojcik ++ rodziców z obu stron. 
15.00 Msza św. w języku niemieckim: Za + Augustyna Klyszcz. 
17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Józef Leks, Jan Świtula, Mieczysław 

Jankowski, Maria Zalesko, Paweł Dziwoki, Erwin Leśnik, Wincenty Nie-
wrzoł, Marian Sosna, Zofia Szewczyk, Danuta Wojak, Ernestyn Skupień, 
Eugenia Bluszcz. 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ                         28.03.2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Niepo-

kalanie Poczętej w intencji Siostry Przełożonej Cypriany z okazji 60 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia zakonnego. Te Deum. 

9.00 Msza św. Za ++ rodziców Anielę i Józefa Burda, ks. Grzegorza Burda, 
Elżbietę i Pawła Malczok. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Magdaleny Chmielewskiej 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 Anny Magiera z okazji 90 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest – Liliana Mleczek 

15.45  
16.30 Msza św. Za + babcię Irenę Wystyrk w kolejną rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. Za + Barbarę Skoczylas w 10 rocznicę śmierci.  

 
 
 
 
 Można odbierać w kancelarii parafialnej zaświadczenia o darowiźnie przelanej na konto 

parafialne na cele kultu. W każde piątki marca i kwietnia w oratorium w godz. od 8.30 do 
10.00 można uzyskać pomoc w rozliczeniu deklaracji PIT. 
 Podczas prac przy pielęgnacji drzewostanu na cmentarzu stwierdzono poważne 

uszkodzenie sześciu kasztanowców. Przyczyną uszkodzenia jest zaawansowana próchnica 
oraz zaburzenie statyki drzew. W konsekwencji musimy w trybie pilnym wyciąć uszkodzone 
drzewa w najbliższym czasie, aby nie zagrażały przechodzącym tą aleją ludziom, jak i usytu-
owanym tam pomnikom. Prosimy zatem, aby czasowo wstrzymać się od porządkowania 
mogił znajdujących się bezpośrednio przy alei kasztanowców na cmentarzu, jak i nie prze-
stawania w tym obrębie do czasu usunięcia zagrożenia. 
 W Niedzielę Palmową odbędzie się w oratorium wystawa grupy Pikotki, na którą Was 

serdecznie zapraszamy z zachowaniem ograniczeń pandemicznych.  
 Akcja krwiodawstwa, która była zaplanowana na 28 marca zostaje odwołana w sku-

tek dużych rezerw krwi w RCKiK w Raciborzu. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Czesław Boczek, Krystyna Kowol i Rajmund Ru-

sek i Maria Pajonk. Wieczny odpoczynek… 
 


