
➢    Dziś przeżywamy 4 niedzielę zwykłą. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby na-
szej parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  Dzisiaj (niedziela) o godz. 14.00 z parkingu 
przed probostwem wyjazd na zaplanowaną przez Legion pielgrzymkę do żłóbka w Pa-
newnikach. Zapraszamy na ostatnie nieszpory kolędowe o godz. 16.00. Tradycyjnie do 
dnia 2 lutego chcemy jeszcze śpiewać kolędy podczas nieszporów.  
➢ We wtorek po mszy wieczornej zapraszamy kobiety do oratorium na spotkanie 
Grupy Miriam. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego, w sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową, którą w tym tygodniu poprowa-
dzą kobiety grupy Miriam. 
➢ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca.  
➢ W pierwszy czwartek 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, które 
kończy cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. W 
tym dniu na mszach św. będziemy święcili gromnice. Dzień ten też jest w Kościele 
obchodzony jako Dzień Życia Konsekrowanego, a kolekta w tym dniu przeznaczona 
jest na zakony kontemplacyjne. Zapraszamy na mszę w intencji nowych powołań ka-
płańskich, zakonnych i misyjnych oraz za nasze siostry służebniczki, którą odprawimy 
w czwartek o godz. 7.00. Po mszy porannej nabożeństwo o nowe powołania. 
➢ Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w czwartek po mszy wieczornej. Od 
czwartku wznawiamy również mszę szkolną o godz. 16.30. Bardzo prosimy rodziców i 
dziadków o przypomnienie dzieciom o Eucharystii. Okazja do spowiedzi pół godziny 
przed każdą mszą. 
➢ Od czwartku 2 lutego rozpoczynamy w restauracji Paradiso Kurs ALPHA dla Doro-
słych. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Wszelkie informacje na ulotkach obok prasy. 
Wspólnota "Barka" w miesiącu lutym prowadzić będzie kiermasz książek religijnych 
przy głównym wyjściu z tyłu kościoła. Ofiary za książki przeznaczane będą na przepro-
wadzenie kolejnych spotkań kursu Alpha. 
➢ W pierwszy piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00, a po niej nabo-
żeństwo. Istotą przeżywania I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź oraz udział w 
mszy św. i przyjęcie komunii wynagradzającej. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 
17.00, natomiast w sobotę na adoracji od godz. 16.00. W piątek przypada wspomnienie 
św. Błażeja i w tym dniu będziemy po mszach udzielać błogosławieństwa św. Błażeja 
➢ W pierwszą sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Nie-
pokalanego Serca Maryi. Po nim msza w intencji członków róż różańcowych i rodzin 
przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej.  
➢ W piątek i sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych i 
starszych Parafian. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do środy włącznie. 
➢ W sobotę 4 lutego odbędzie się w oratorium o godz. 15.00 nauka przedchrzcielna. 
Prosimy o zgłoszenie w kancelarii zamiaru udziału w naukach. 
➢ W przyszłą niedzielę 5 lutego gościć będziemy młodzież ze wspólnoty Wolontariat 
Misyjny Salwator i księdza Wojciecha Poradę ze Słowem Bożym. Przy wyjściu z ko-
ścioła młodzież będzie rozprowadzała pamiątki z misji. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 
➢ Zachęcamy do udziału w rekolekcjach dla naszej parafii w Kokoszycach. Termin 
13-16 lutego, zapisy w kancelarii. 
➢ Trwają obecnie prace malarskie w kaplicy Najświętszego Sakramentu, a jednocze-
śnie rozpoczęliśmy prace w kaplicy po drugiej stronie prezbiterium. Dziękujemy za 
Wasze ofiary na ten cel przeznaczone. Podczas odwiedzin kolędowych zebraliśmy na 
ten cel 27.160 zł, a podczas mszy kolędowych 37.790 zł, co daje razem kwotę 64 950 
zł. czyli dokładnie taką, ile wynosi remont konserwatorski i malowanie jednej z kaplic. 
Jeszcze raz Bóg zapłać! wszystkim ofiarodawcom. 
➢ W poniedziałek 6 lutego o godz. 19.00 odbędzie się w Oratorium spotkanie w 
związku z planowaną pieszą pielgrzymką do Częstochowy. Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych. 

Słowo życia: 
29 stycznia 2023 –   IV Niedziela Zwykla – Mt5,1-12a 
30 stycznia 2023 – Poniedziałek  - Mk5,1-20 

31 stycznia 2023 – Wtorek    - Mk5,21-43 
1 luty 2023 – Środa  – Mk6,1-6 
2 luty 2023 – Czwartek    -Lk2,22-32 
3 luty 2023 – Piątek  – Mk6,14-29 
4 luty 2023 – Sobota   – Mk6,30-34 
 
 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                       29.01.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Skamelskich oraz teściów Krajewskich oraz ++ z obu 

rodzin. 
9.00 Msza św. Za + Alojzego Bizoń z okazji Dnia Dziadka – dar od wnuków. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Herberta Drabiniok z okazji 80 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Edyty Fonfara z okazji 90 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum  

16.00 Nieszpory kolędowe 
16.30 Msza św. Za + Gabrielę Piechaczek w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Pawła Weiner w 1 rocznicę śmierci. 

20.00 Msza św. Za + Romana Sankalla w 5 rocznicę śmierci. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                                     30.01.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Józefa Dobrowolskiego w kolejną rocznice śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Grzegorza Baron w 8 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Zdzisława Wawrzyńczyk w 1 rocznicę śmierci i we wspomnienie uro-
dzin. 
2. Za + Bogumiła Woźnica w kolejną rocznicę śmierci. 

  
Nr 5 (1010) 
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Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. 

Jerzego w Rydułtowach.  

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



WTOREK – Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.                                   31.01.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Pawła Dylong, Stanisława Pochopień, Małgorzatę i Stanisława 

Duda, Michała Pacułek, Andrzeja Koseckiego, Zofię Maksemiuk, Anielę i Zdzi-
sława Zielony, Olgę i Józefa Dylong, Władysława i Stanisławę Chyliński, sio-
stry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Henrykę Migalską w 2 rocznicę śmierci i jej ++ rodziców.  

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Zofię Kocur w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ Lidię Toman, Ilonę Dudzik i Danielę Różycką – dar od współpracow-
ników z KWK Rydułtowy. 

 

ŚRODA –                                                                                                 01.02.2022 r 
 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Lippa z okazji 77 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Róży z okazji rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 

8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Bronisławę Hadam w 2 rocznicę śmierci. 

18.00 Msza św. Za + Franciszka Busse w 1 rocznicę śmierci. 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO    02.02.2023 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów pra-
cujących i pochodzących z parafii, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Gromnicznej w in-
tencji Sióstr Służebniczek pracujących w naszej parafii z okazji Święta życia 
konsekrowanego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w pracy i życiu zakonnym. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Edmunda Moskwa z okazji 70 uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

16.30 Msza św. szkolna: Do Opatrzności Bożej w intencji pewnej rodziny z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
rodzinie. 

18.00 Msza św. Za + Irenę Kubik w 1 rocznicę śmierci. 
 
 
 
  

PIERWSZY PIĄTEK MIESIACA                                         03.02.2023 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 
2. Za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Suponik, ich rodziców, rodzeństwo, 
syna Czesława, córkę Kornelię, zięcia Pawła i synową Łucję. 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Bolesława Kowalskiego w 10 rocznicę śmierci.  

18.00 Msza św. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.  
   

PIERWSZA SOBOTA MIESIACA                                                  04.02.2023 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Piotra Sułkowskiego – dar od bratowej Zofii. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa kobiet „Mi-
riam” oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji członków Róż różańcowych oraz za ++ członków w ostatnim cza-
sie: Małgorzatę Kłapkowską 
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 
17.00 Msza św. Za ++ Wiesława Czarneckiego, Gertrudę, Andrzeja Czarneckiego, 

Anielę, Władysława Marcinek, syna Zenona i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                              05.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + matkę Annę Sobota we wspomnienie 105 rocznicy urodzin i 

Adama Skupień w 1 rocznice śmierci. 
9.00 Msza św. Za + matkę Marię Antoninę Wieczorek we wspomnienie urodzin i jej 

męża Jerzego. 
10.30 Msza św. Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Urbisz oraz Marię i Józefa Mach-

nik. 
12.00 Msza św. Za Huberta Tomiczek w 16 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. chrzest: Emilia Rzazonka.   
16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Nikodem Śmieja. Milena Gaik, Filip Pawicki. 

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Nikodem Śmieja.  
18.00 Msza św. Za + Eugeniusza Chromy w miesiąc po śmierci – dar od Iwony. 
20.00 Msza św. Za + Annę Byczek we wspomnienie 100 rocznicy urodzin i męża Ka-

rola. 

 
➢ Nasza Parafia planuje w najbliższym czasie następujące pielgrzymki: 2-4.06 – Ko-
tlina Kłodzka, 10-15.07 – Podlasie, Warmia i Mazury. Zapisy w kancelarii parafialnej. 
➢ Dzisiaj w oratorium akcja krwiodawstwa w godz. od 9.00 do 14.00, rejestracja do 
13.30. 
➢ W ostatnim tygodniu odszedł do Pana: Tomasz Ogerman. Wieczny odpoczynek… 

 


