
O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E   05 – 12. 05 2018 r. 

►Kolekta w dzisiejszą niedzielę jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne                           
w Katowicach, w imieniu przełożonych i alumnów naszego Seminarium składamy serdeczne Bóg 
zapłać za złożone ofiary. 

Diakoni naszej diecezji rozpoczynają dziś rekolekcje przed prezbiteratem, polecamy w modlitwach        

ks. rekolekcjonistę i kandydatów do święceń, które przyjmą w katowickiej katedrze w sobotę o godz. 11.00. 

►Dzisiejsze nabożeństwo majowe zostanie odprawione wcześniej o 15.30 przy udziale dzieci, 
które przystąpiły dziś do wczesnej Komunii Świętej  

►Trwają nabożeństwa majowe sprawujemy je w tygodniu, pół godziny przed wieczorną Mszą świętą, 
dzieci komunijne przeżywają swój biały tydzień uczestniczą w nabożeństwach i Mszy świętej. 

►W poniedziałek po wieczornej Mszy św. odbędzie się Krąg biblijny. Rozpoczęty dziś tydzień 
jest tygodniem biblijnym, zachęcamy wiernych do lektury, zgłębiania treści Pisma Świętego. 

►We wtorek o godz. 18.45 odbędzie się próba przed bierzmowaniem uczniów Gimnazjum. 
Przypominamy, że będzie ono miało miejsce 19 maja o godz. 16.00 

►W środę obchodzimy Uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika - głównego patrona Polski 

►Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek o 16.30. Bardzo prosimy o 
mobilizację najmłodszych, aby nie zabrakło ich na spotkaniu z Jezusem – na tej Mszy dzieci 
wczesnokomunijne będą się modliły za swoich przyjaciół i kolegów. 

►W sobotę zapraszamy zelatorów Żywego Różańca na Mszę św. o godz. 8.15, a następnie na spo-
tkanie formacyjne do Oratorium św. Józefa. Członkowie Żywego Różańca są zaproszeni do udziału w 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniu 1 czerwca. Zapisy w zakrystii. Koszt 20 zł.  

►Próba i spowiedź św. dla dzieci, które pójdą do Pierwszej Komunii św. i ich Rodziców odbę-
dzie się w sobotę o 10.30 

►Zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw "SYCHAR" w sobotę 11 maja po 
wieczornej mszy św. Spotkanie poprowadzi psycholog siostra Małgorzata Skonieczek. 

►W przyszłą niedzielę – Dobrego Pasterza na Mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się Uroczy-
stość Pierwszej Komunii św. dzieci z kl. III, dlatego miejsca w pierwszych ławkach będą zare-
zerwowane dla dzieci komunijnych i ich Rodziców. Zapraszamy pozostałych Parafian na Msze 
św. o 7.30 w intencji ks. Adama, który w minionym czasie obchodził urodziny a także, pozosta-
łych duszpasterzy naszej parafii. 

►Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 

►Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Rydułtowach zaprasza serdecznie wszyst-
kich mogących oddać krew na akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się w nie-
dziele w Ambulansie na rydułtowskim rynku w godz. 9:00 - 14:00. Podczas akcji będzie możli-
wość zobaczenia od środka wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydułtowach. 

►Ks. proboszcz Konrad Opitek prosi naszych parafian udających się do Ziemi Świętej na spo-
tkanie przed pielgrzymką w sobotę 18 maja o godz. 14.00 do Oratorium. 

►W niedzielę 26-go maja odbywa się pielgrzymka mężczyzn do MB Piekarskiej. Organizuje-
my wyjazd autokarowy. Szczególnie zachęcamy do udziału bierzmowańców i chłopców po 

I komunii wraz z ojcami. Zapisy przyjmujemy w zakrystii. Koszt przejazdu wynosi 20 zł.  

►Dziękujemy za wszelkie ofiary składane w kopertach i wpłacane na konto parafialne z dopi-
skiem „na cele kultu” Od jutra rozpoczną się prace na strychu naszego kościoła, potrwają one 
przez blisko dwa miesiące, w tym czasie może być utrudnione korzystanie z chóru. Prosimy 
Parafian o wyrozumiałość.  

►Udających się na rekolekcje do Brennej w dniach 16-19 maja prosimy o określenie formy do-
jazdu, w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z proboszczem bądź zgłoszenie 
po Mszy w zakrystii.    

►Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa” oraz innych czasopism, któ-
re są do nabycia w zakrystii i u ministrantów. 

►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Adam Napiór-
kowski, Marian Daszek, Adelajda Czogalik. 
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         Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach. 
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

 

I I I  N I E D Z I E L A  W I E L K A N O C Y  
Zmartwychwstanie to największy cud Jezusa, który nadaje sens naszemu życiu. Gdyby nie było Zmartwychwstania, 
próżna byłaby nasza wiara i daremne byłoby przepowiadanie (por. 1 Kor 15,14). Przez swoje powstanie z martwych 

Chrystus przywrócił nam młodość ducha, obdarzy) nas godnością przybranych dzieci Bożych. To powód do wielkiej radości i wesela. On 
żyje i jest obecny w swoim Kościele i wśród swoich wiernych. Prośmy w tę trzecią niedzielę Wielkanocy, abyśmy zawsze potrafili rozpo-
znawać obecność Zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu. Natomiast pytanie postawione przez Jezusa Piotrowi: Czy mnie miłu-
jesz?, to pytanie, które dziś kieruje On do każdego z nas.                                                                                              /od Słowa do Zycia/ 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Alleluja, alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył 
i zlitował się nad ludźmi. Alleluja. 
 

EWANGELIA                   Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom                               J 21,1-19 
 

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A 
ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Gali-
lejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę 
łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą*. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic 
nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był 
Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś dojedzenia?*. Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł 
do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie*. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa 
ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest 
Pan!». Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bo-
wiem prawie nagi - i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za 
sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko 
około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ogni-
sko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 
«Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście*. Poszedł 
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w 
liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, 
sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie 
się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto 
Ty jesteś?*, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, 
wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus 
ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli 
śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpowiedział Mu: 
«Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham*. Rzekł do niego: «Paś 
baranki moje*. I znowu po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie?*. Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». 
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?». Zasmucił się Piotr, że mu 
po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty 
wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: 
Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wy-
ciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby za-
znaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!».Oto 
słowo Pańskie. 
 

Na pierwszy plan wysuwa się Piotr, który wcześniej zaparł się swego Mistrza. Po szczerym żalu i łzach autentycznej skruchy Jezus na no-
wo wzywa go do wypłynięcia na głębię. Apostoł opuścił bowiem drogę swojego powołania głoszenia królestwa Bożego i wrócił do dawnego 
życia, do łowienia ryb. Jezus nie czyni Piotrowi ani pozostałym uczniom żadnych wyrzutów, nie ma żadnych pretensji. On wyraża głęboką 
miłość, nazywa ich dziećmi. Ponownie powołuje Piotra. Po trzykrotnym pytaniu o miłość Apostoł usłyszał słowa Jezusa: Pójdź za Mną! 
Odejście od powołania i realizowanie własnych planów jawi się jako bezsensowny trud. Piotr to zrozumiał. Trzykrotnie pozytywnie odpo-
wiedział na Chrystusowe pytanie o miłość, otrzymał od Niego władzę pasterską i stał się Jego wiernym sługą aż po męczeńską śmierć. 



P O R Z Ą D E K    N A B O Ż E Ń S  T  W     05  -12 .  05 .2019r .  
 

I I I  N I E D Z I E L A  W I E L K A N O C N A            05.05.2019 r.                                                              

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Za + Gabrielę Rotter-Krawiec – dar od koleżanki Joanny Woźnica.        

 9.00 Msza św. Za + Tadeusza Łazarek 
10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św., ich Rodzi-

ców i Chrzestnych.    
W C Z E S N A  K O M U N I A  Ś W I Ę T A                  

12.00 Msza św. W intencji Parafian.  
15.30 N a b o ż e ń s t w o  m a j o w e  –  D z i e c i  k o m u n i j n e   
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Oliwia Adamczyk, Bartosz Wacławczyk, Lilian-

na Dyrek (ochrzczone: Agata Smolińska, Kinga Żurek, Wiktor Mierzejewski, Oliver 
Obstoj). 

18.00 Msza św. Za ++ Marię i Franciszka Zacha w kolejną rocznicę śmierci.  N     019 r. 

PONIEDZIAŁEK – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba                          06.05. 2019 r.                                                                

 6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Za + Henryka Babczyńskiego w 3 rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i 

Pawła, teściów Agatę i Jana Hajduga.      
8.00 Koronka ku czci Miłosierdzia Bożego.   
8.15 Msza św. Za + Henryka Baron w 13 rocznicę śmierci, żonę Annę w 14 rocznicę 

śmierci.  
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Annę i Karola Byczek. 
2.Za ++ rodziców Cecylię i Piotra Chroboczek, Wilhelma Ryszka ++ dziadków z 
obu stron.           NMARTWYCHWSTANIAAŃSKIEGO        19 r. 

WTOREK                                                                                                         07.05.2019 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Elżbietę Kozyra dar od firmy Hochtrans – Agnieszki i Pawła Hahel 

z Kielc. 
 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                            
8.15 Msza św. Za ++ Karola i Jadwigę Szyrmajzen, córkę Danielę.    

17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00  Msza św. koncelebrowana:   

1. Za + Teresę Gorgosz w 5 rocznicę śmierci.    
2. Za ++ Martę i Jana Spyra w kolejną rocznicę śmierci.   

ŚRODA – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz. głównego patrona Polski    08.05.2019 r.                                                                                                               

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św.  wolna intencja…..    
8.00 Litania do św. Józefa i koronka ku czci Miłosierdzia Bożego.    
8.15 Msza św. Za + Gerarda Bednorz w kolejną rocznicę śmierci, oraz za ++ Salomeę 

i Eugeniusza, rodziców Elżbietę i Augustyna Musioł.  
17.30 Nabożeństwo majowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Wiesława Brachmańskiego w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Augustynę i syna Stanisława Hałas, Emilię i Jarosława Hanak, Marię i 
Konrada Szewczyk, syna Jerzego.  

 

 
CZWARTEK                                                                                                     09.05.2019 r.                                                                    

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Winfryda Baszton – dar od Andrzeja Klimek z rodziną.  
8.00 Koronka ku czci Miłosierdzia Bożego.    
8.15 Msza św. Za + Łukasza Staszewskiego w 2 rocznicę śmierci.    

16.30 Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Jadwigę i Gerarda Kaszta. 
17.30 Nabożeństwo majowe   
18.00 Msza św. Za + Zofię Durczok w kolejną rocznicę śmierci.   

PIĄTEK                                                                                                            10.05.2019 r. 

6.30 Godzinki o NMP                    
7.00 Msza św. Za + Grzegorza Szpindowskiego, jego rodziców, brata Zbigniewa, te-

ścia Henryka.       
 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego       
8.15 Msza św. Za + Karolinę Szulik w 3 rocznicę śmierci.       

17.30 Nabożeństwo majowe.     
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za ++ rodziców Alojzego i Marię Kozik. 

2. Za + Bogusława Gutmańskiego. 

SOBOTA                                                                                                          11.05.2019 r.                                                                                                            

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + męża Eugeniusza Bednorz ++ rodziców Salomeę i Gercharda, te-

ściów Jadwigę i Stanisława Stopa.  
Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą 
poprowadzą Róże różańcowe 1-5  oraz nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za + Władysława Rupar ++ rodziców z obu stron.  
15.00 Msza św. W intencji członków OSP Rydułtowy i ich rodzin z okazji 110 rocznicy istnienia 
16.30 Nabożeństwo majowe.     
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Annę Jaworek w 20 rocznicę śmierci, Gerarda Jaworek w 5 rocznicę śmierci. 
2. Za + Władysława Zygmunt we wspomnienie urodzin i kolejnej rocznicy śmierci, 
żonę Józefą. 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA        12.05.2019 r. 

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Do Chrystusa Dobrego Pasterza w intencji duszpasterzy naszej parafii 

księży Marka, Jacka, Adama i Michała – dar od grup parafialnych.        
 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Władysława z okazji 80 rocznicy uro-

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

10.30 Msza św. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św., ich Rodzi-
ców i Chrzestnych.    I  K O M U N I A  Ś W I Ę T A               

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eryka z okazji 10 rocznicy urodzin oraz 
jego siostry z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane ła-
ski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.   (chrzest Jakub Tytko)  

15.30 N a b o ż e ń s t w o  m a j o w e  –  D z i e c i  k o m u n i j n e  
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Antoni Nieroda, Piotr Zielonka (Dominik 

Ziembicki, Maksymilian Pawicki). 
18.00 Msza św. Za + Tadeusza Newego.  NIEDZIELA PAŃSKIEGO             019 r. 

 




