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►Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom pogrzebu ś.p. ks. Proboszcza
Bernarda Sodzawicznego, pocztom sztandarowym, orkiestrze, chórowi, delegacjom szkół,
instytucji, urzędów, zakładów pracy. Dziękujemy wszystkim kapłanom, Siostrom Zakonnym,
parafianom z miejsc posługi ks. Bernarda i z Rydułtów.
►Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone na Wydział Teologiczny UŚ.
►W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w Oratorium św. Józefa zapraszamy na ostatni w tym
roku szkolnym krąg biblijny. Tematem jest „wejście Izraelitów do Kanaanu“.
►W środę po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Intencje
modlitewne można składać w zakrystii prosimy o przyniesienie świec.
►Najbliższy piątek jest trzecim w miesiącu kiedy to szczególnie czcimy Miłosierdzie Boże,
nabożeństwa po porannych Mszach, a o godz. 15.00 w kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego.
►Osoby, które w piątek 15 czerwca udają się na rekolekcje parafialne do Brennej proszone są
odebranie w zakrystii programu z mapą dojazdu i niezbędnymi informacjami.
►Ostatni - czerwcowy Wieczór z Dekalogiem odbędzie się nie w najbliższy piątek ale za tydzień,
czyli 22.06 o godz.19.00.
►Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego” polecamy artykuły o prawach rodziców w Europie,
kondycji wiary w Irlandii i planowanej wizycie papieża Franciszka w Łotwie, Litwie i Estonii.
►W przyszłą niedziele będziemy gościli w naszej parafii grupę alumnów Wyższego Seminarium
Duchownego, diakon wygłosi homilie a klerycy poproszą o dar materialny na rzecz Seminarium.
►Za tydzień w niedzielę 17 czerwca o godz. 18.00 w Rydułtowskim Centrum Kultury odbędzie się
promocja książki „Był naprawdę dobry” - to wspomnienia o ks. Franciszku Blachnickim z czasów
kiedy duszpasterzował w naszej parafii. W czasie prezentacji spotkanie z autorami i recenzentem,
dyskusja panelowa, występ zespołu muzycznego, słodki poczęstunek. Więcej informacji na
plakatach w gablotkach. Książka ukazała się nakładem naszej parafii przy współfinansowaniu
miasta Rydułtowy. Zapraszamy do udziału w promocji
►Także w przyszłą niedzielę chcemy w Domku Maryi zaprezentować kopie dokumentów
znalezionych w kapsule czasu, z końcem miesiąca zostaną one wraz z aktualnymi informacjami
o parafii, fotografiami umieszczone pod nowym krzyżem.
►23 czerwca odbywa się II Narodowa pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę pod hasłem „Tu
jesteśmy naprawdę wolni” Z naszego rejonu można pojechać autokarem z parafii MB
Częstochowskiej w Rybniku. Organizatorami są mężczyźni św. Józefa. Zapisy i informacje w na
plakatach i stronie internetowej www.msjsilesia.pl
► Zachęcamy do udziału we wrześniowej pielgrzymce na Węgry. Szczegóły wyjazdu znajdziemy
w gablotkach, a zapisy przyjmowane są w zakrystii.
►Pragniemy poinformować Parafian, że w okresie wakacyjnym od 1-go lipca do 26-go sierpnia nie
będzie w niedziele Mszy św. o godz. 18.00, a Msze św. w tygodniu od 25-go czerwca do 25 -go
sierpnia będą odprawiane o godz. 7.30 i 18.00, natomiast w soboty o godz. 7.30 i 17.00.
►Doroczne błogosławieństwo kierowców i pojazdów wraz z modlitwą za podróżujących /ze względu
na remont drugiego pasa jezdni przy ul. Plebiscytowej/ będzie miało miejsce po liturgicznym
wspomnieniu św. Krzysztofa w niedzielę 29 lipca. Więcej informacji w połowie lipca
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:
ks. proboszcz Bernard Sodzawiczny, Jan Sierpiński, Henryk Hansel, Bogusław Sułkowski
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ODSZEDŁ NASZ PASTERZ
Ks. Bernard Sodzawiczny zmarł 6 czerwca 2018 roku
w swoim rodzinnym domu w Katowicach-Ochojcu.
Miał 80 lat. Kapłanem był przez 56 lat.
Urodził się 17 września 1937 w Katowicach-Ochojcu, jako syn Jana
i Elfrydy zd. Gruszka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1950 roku
uczył się w Niższym Seminarium Duchownym św. Jacka w Katowicach.
Od roku 1954 pracował w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej
Śródmieście-Załęże. Do Śląskiego Seminarium Duchownego
w Krakowie wstąpił w 1955 roku.
Święceń udzielił mu w 1961 roku Biskup Herbert Bednorz:
diakonatu - 26 marca w Krakowie, a prezbiteratu - 25 czerwca w Katowicach.
Po zastępstwach wakacyjnych w Katowicach-Ochojcu i Istebnej pracował jako wikariusz
w parafiach: św. Marii Magdaleny w Tychach (od 31 sierpnia 1961), Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Świętochłowicach-Piaśnikach (od 11 sierpnia 1964), św. Jadwigi w Katowicach-Szopienicach
(od 2 września 1967), gdzie był również duszpasterzem akademickim, oraz Trójcy Przenajświętszej
w Piekarach-Szarleju (od 30 sierpnia 1971).
Dnia 10 sierpnia 1975 został mianowany wikariuszem ekonomem, a 18 września tego roku
proboszczem parafii św. Jerzego w Rydułtowach. Ponadto pełnił funkcję wicedziekana oraz przez dwie
kadencje, dziekana dekanatu Pszów.
Na emeryturę przeszedł 27 lipca 2003 r. Przez kolejne lata pomagał w duszpasterstwie w swojej
ostatniej parafii, posługiwał w konfesjonale, sprawował Eucharystię a nawet do niedawna nawiedzał
chorych parafian z posługą sakramentalną. Znany przez wszystkich Rydułtowików, wszak przeżył tu
blisko 43 lata swojego życia. Dla dwóch pokoleń był ojcem parafii, wielu z nich ochrzcił, prowadził do
I Komunii, błogosławił młodym parom, swym mocnym głosem uczył śpiewać i inspirował do
wokalnych przedsięwzięć młodzież. Organizował prace kapłanów w dekanacie, czas jego posługi
przypadał na niełatwe lata transformacji ustrojowej, przemian gospodarczych. Zawsze wierny Bogu,
Kościołowi własnym przekonaniom, nieugięty wobec władz komunistycznych.
Był honorowym obywatelem Rydułtów, zapalonym kibicem – szczególnie Klubu Sportowego
Naprzód Rydułtowy. Odszedł tuż przed rozpoczęciem kolejnych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej,
może po to aby oglądać rozgrywki z niebieskiej areny i dopingować naszą reprezentację z wysokości
nieba.
W swym testamencie napisał m.in.: „Dziękuję Bogu Wszechmogącemu Matce Najświętszej
i św. Bernardowi za dar kapłaństwa… Gdybym jeszcze raz się narodził wybrałbym kapłaństwo.
… Jako wikariusz miałem dobrych proboszczów… im za wszystko dziękuję oraz wikariuszom, z którymi
pracowałem w Rydułtowach, a tak samo kapłanom pochodzącym z Rydułtów, oraz kolegom
rocznikowym i z dekanatu Pszów. Za wszelką pomoc dziękuję Siostrom Zakonnym ze Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek. Dziękuję wszystkim Parafianom za ich życzliwość, szczególnie tym, którzy pomagali
mi w czasie wykonywanych prac w kościele”
Ks. proboszcz Bernard podług swego życzenia został pochowany na cmentarzu parafialnym,
nieopodal kaplicy, pośród wiernych którym służył.
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X NIEDZIELA ZWYKŁA NIEDZIELA
10.06.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Mariana Hadam z okazji urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny. Dar od Adasia z rodziną.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji tegorocznych dzieci Wczesno komunijnych,
Siostry M. Cypriany, rodziców i chrzestnych.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Kornelii Wochnik z okazji 15 rocznicy urodzin
i w intencji Pani Irigandy Wochnik i Mari Cudo z okazji 75 rocznicy ich urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jakuba Wojaczek z okazji przyjęcia Sakramentu
Chrztu św. jego rodziców i chrzestnych z prośbą o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo
Boże dla całej rodziny.
16.00 N i e s z p o r y n i e d z i e l n e
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Zofia Stebel, Angelika Kocur-Janik, Michał Kuźnik,
Dominika Kantor, Natalia Ficek, Aleksander Patla, Maja Szymańska (Amelia Kubiak, Liliana
Bednorz).
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Barbary i Janusza Stęchły z okazji
25 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła
11.06. 2018 r.
6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. Za ++ Stanisława i Agnieszkę Barnabas.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Emilię i Gerarda Jargoń w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za ++ rodziców Zofię w 8 rocznicę śmierci i Józefa w 35
rocznicę śmierci, zięcia Jerzego Konieczny we wspomnienie urodzin.
2. Za + Józefa Procek, żonę Annę ++ rodziców z obu stron.
WTOREK – Wspomn. bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, prezb. i Tow., męcz. 12.06. 2018 r.
6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. Za + Augustyna Dreinert w 17 rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, rodziców
Dreinert oraz za zmarłe rodzeństwo
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Helenę i Henryka Bugla w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Jana Sosna w 1 rocznicę śmierci.
2. Za + Marię Francuz w 3 rocznicę śmierci.
ŚRODA – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK
13.06. 2018 r.
6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. W intencji Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego i Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek oraz o rychłą kanonizację bł. Edmunda Bojanowskiego.
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Henryka Cebula w 6 rocznicę śmierci ++ rodziców i teściów.
2. Za ++ Jadwigę i Józefa Kłosek, wnuka Krzysztofa, ++ dziadków z obu stron, Alojzego
Święty ++ z rodziny.
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Wojciecha Seman, Marię i Ludwika Musioł oraz dziadków
z obu stron.

Po Mszy św. Nabożeństwo fatimskie.

CZWARTEK – Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
14.06. 2018 r.
6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Alojzego Koczor, żony Kunegundę i Elfrydę, Franciszka Glenc.
8.00 Msza św. Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za + Henryka Skupień, jego rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za ++ rodziców Janinę i Józefa Ksionszko.
2. Za + Damiana Świtula w 1 rocznicę śmierci, ojca Stanisława ++ dziadków Antoniego i
Helenę oraz córkę Katarzynę.
PIĄTEK
15.06.2018 r.
6.20 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. szkolna: Za + Teodora Koźlik, rodziców Augustyna i Elżbietę, brata oraz teściów
Edwarda i Annę Swoboda.
Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Boż ego.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Adelajdę i Rudolfa Milion w kolejną rocznicę śmierci.
Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Boż ego.
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Małgorzatę Kosteczko we wspomnienie urodzin.
2. Za + Józefę Kocur w kolejną rocznicę śmierci.
SOBOTA
16.06. 2018 r.
6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy
7.00 Msza św. Za ++ Marię Święty, Zofię i Jana Glenc, rodziców Franciszkę i Joachima Tytko,
oraz Helenę i Władysława Piprek.
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prow adzi
Koło Przyjaciół Radia Maryja oraz Nabożeństwo do MB Nieustającej P omocy
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + męża Henryka Jurkowskiego w 8 rocznicę śmierci, rodziców, dwóch braci,
dziadków i teściów.
2. W intencji rodzin przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej.
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty
17.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ Anastazję i Ignacego Bernaś, syna Wincentego, siostrzenicę Elżbietę Niemiec.
2. Za ++ Annę i Henryka Skaba.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
17.06.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Jadwigę Kuźnik w kolejną rocznicę śmierci o radość życia wiecznego oraz o
błogosławieństwo Boże dla jej męża i dzieci.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Magdaleny Ulbrich z okazji 80 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla całej rodziny. Te Deum.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Henryka Smoluk z okazji 60 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla całej rodziny. Te Deum.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Anny i Tomasza Piela z okazji 15
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz 40 rocznicy urodzin Pani
Anny jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla całej rodziny.
13.30 Msza św. ślubna: Anna Strzelecka – Bartosz Patrk.
16.00 N i e s z p o r y n i e d z i e l n e
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Piotra Mrowiec 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 + Aleksandra Morawca w 13 rocznicę śmierci.

