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►Kolekta w dzisiejszą niedzielę jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na spłatę kosztu instalacji ekranów wyświetlających pieśni. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
►Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.00 na nieszpory niedzielne
►Obchody liturgiczne tygodnia:
Poniedziałek - Uroczystość Św. Wojciecha, bpa i męcz., głównego patrona Polski
Wtorek
- Uroczystość Św. Jerzego, męcz. /święto patronalne naszego kościoła i parafii/
Środa
- Święto Św. Marka, Ewangelisty
►W poniedziałek po Mszy św. wieczornej odbędzie się Krąg biblijny tematem jest „Dekalog”.
►We wtorek w czasie Mszy św. o godz. 16.30 pragniemy uczcić 95 – tą rocznicę powstania Klubu
Sportowego „Naprzód” – Rydułtowy. Uroczystość ta rozpocznie się od przemarszu o godz. 16.00
sprzed budynku Urzędu Miasta do kościoła św. Jerzego. Po Mszy odbędzie się tradycyjny piknik na
placu probostwa. Na tę Uroczystość zapraszamy zawodników od przedszkolaków i ich rodziców, do
seniorów oraz wszystkich, którym bliski jest rydułtowski klub. Organizatorem tej Uroczystości jest Zarząd Klubu „Naprzód” Rydułtowy
►Wspólnota „Miriam” zaprasza we wtorek o 19.00 do Domku Maryi na spotkanie kobiet.
►W środę przypada święto św. Marka Ewangelisty. Zapraszamy na Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym o
godz. 17.30 w czasie, którego modlić się będziemy o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.
►Dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w piątek o godz. 7.00, a tegorocznych maturzystów na
Mszę o godz. 8.15 – będziemy prosili o światło Ducha Świętego na czas egzaminów.
►W piątek o 15.30 w Oratorium Stowarzyszenie Diabetyków organizuje wykład „Nowe wieści o cukrzycy” prowadzony przez dra Jarosława Słonia. Zapraszamy zainteresowanych.
►W najbliższą sobotę o godz. 7.30 modlitwę różańcową poprowadzą Róże różańcowe nr 6-10
►W sobotę 28-go kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. Adama Bojdoła obchodzącego w tym dniu swoje urodziny. Księdzu Adamowi życzymy błogosławieństwa Bożego na
dalsze lata życia i posługi kapłańskiej, nasza obecność na Eucharystii niech będzie podziękowaniem za
Jego pracę duszpasterską pośród nas.
►W przyszłą niedzielę będziemy świętowali odpust parafialny. O godzinie 12.00 Suma odpustowa z
procesją. Mszy będzie przewodniczył i kazania w ciągu całego dnia wygłosi ks. Damian Copek.
Zachęcamy do duchowego przeżycia uroczystości ku czci naszego patrona św. Jerzego, odpust zupełny /czyli darowanie kar za grzechy/ możemy zyskać we wtorek i niedzielę przez nawiedzenie naszego kościoła, przyjęcie Komunii świętej, odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę w Boga, zachowanie wolności od jakiegokolwiek grzechu.
►W piątek i sobotę /przed odpustem/ odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Adresy można
zgłaszać do środy w kancelarii lub zakrystii. Rozpoczęcie obchodu chorych od godz. 9.00
Okazja do spowiedzi w sobotę od godz.16.00 do 16.45 podczas Wystawienia Najświętszego Sakramentu.
►Jeszcze tylko we wtorek i piątek między godz. 8.30 a 9.30 w Oratorium św. Józefa można dokonać
podatkowego rozliczenia rocznego. Panu Grzegorzowi Krajczokowi składamy serdeczne Bóg zapłać
za przychylność i dyspozycyjność. Niech Bóg wynagrodzi poświęcony czas, siły i życzliwość..
►Legion Maryi zaprasza na pielgrzymkę do Piekar Śl. dnia 28 kwietnia tj. w sobotę.
Zapisy w zakrystii. Koszt 20 zł. Wyjazd o godz. 7.00 z parkingu obok probostwa.
►W dniach 15-17 czerwca /od piątku wieczora do obiadu w niedziele/ organizujemy wyjazd do Domu
rekolekcyjnego w Brennej. To czas odpoczynku od codzienności, radości refleksji, modlitwy, pogłębienia wiary. Zapraszamy do udziału osoby indywidualne, małżeństwa i rodziny. Szczegóły w gablotkach a zapisy w zakrystii po Mszach.
►We wrześniu pragniemy zorganizować Parafialną pielgrzymkę na Węgry śladami Jana Pawła II –
szczegóły w gablotkach przed kościołem, a zapisy od połowy maja w zakrystii.
►Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, do numeru dołączono najnowszą adhortację papieża Franciszka „Gaudete et exultate” – o świętości w świecie współczesnym. Przeczytamy też: o tym
czy Duch Święty może zmieniać Tradycję w Kościele? W nowym numerze Małego Gościa najmłodsi
znajdą szablon na laurke dla mamy
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł: Ernest Bania
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22 – 29 kwietnia
Tygodnik informacyjny parafii pw. Ś w. Jerzego w Rydułtowach.
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Liturgia czwartej niedzieli Wielkanocy ukazuje nam Jezusa jako Dobrego Pasterza. Pasterz
to przewodnik stada, ktoś chroniący je przed atakiem wilków, pokazujący drogę, dbający o
owce. Pasterz jest autorytetem, ale jest też związany z owcami. Nie zarządza nimi z odległości, ale towarzyszy im w drodze na pastwiska. Kimś takim jest Bóg. Jego władza jest władzą przewodnika, opiekuna,
obrońcy, a nie tyrana czy policjanta. Słysząc o dobrym pasterzu, odruchowo umiejscawiamy siebie w roli
owcy, a tymczasem Jezus zaprasza nas, abyśmy na Jego wzór stawali się pasterzami: w rodzinie, pracy,
środowisku, parafii.
(Od Słowa do Zycia)

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

EWANGELIA W ROKU B

J 10,11-18

Jezus jest dobrym pasterzem

+ Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem,
do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk
je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na
owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie
jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby
je potem znów odzyskać Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je
oddać i mam, moc je znów odzyskać. Taki
nakaz otrzymałem od mojego Ojca. — Oto
słowo Pańskie.
Jezus porównuje siebie do dobrego pasterza. Wyróżnia go to, że w przeciwieństwie do najemników
nie opuszcza swych owiec w niebezpieczeństwie.
Zna je i oddaje za nie swoje życie. Władzę dostaje
się nie po to, żeby z niej korzystać dla własnego
komfortu, ale po to, aby służyć innym. Prawdziwy
przywódca, głowa rodziny, menadżer, kierownik,
któremu została powierzona władza, bierze odpowiedzialność za tych, których mu powierzono. Dobry przywódca potrafi poprowadzić swój naród w
stronę lepszego życia. Dobry kierownik zna doskonale każdego członka swojego zespołu, jego potrzeby i zrobi wszystko, aby każdy czuł się doceniony, znał swoją wartość. Dobry ojciec, głowa rodziny
zawsze chroni swoje dzieci przed złem. Jezus uczy
jak być prawdziwym przy
(Od Słowa do Życia)
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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
22.04.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Norberta i Stefanii Wita z okazji 55 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz Ireneusza i Marianny Wita z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. Te Deum.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Marioli i Damiana Achtelik z okazji 25
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum.
10.30 Msza św. W intencji dzieci, które obchodzą pierwszą rocznicę Wczesnej Komunii św.
12.00 Msza św. W intencji dzieci, które obchodzą pierwszą rocznicę Pierwszej Komunii św.
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. Za + Gertrudę Bugla w kolejną rocznicę śmierci – dar od Rajmunda Sczansnego.
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Franciszka Paprotny z okazji 70 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla całej rodziny. Te Deum.
PONIEDZIAŁEK – Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz., głównego patrona Polski 23.04. 2018r
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za ++ teściów Jadwigę, Lucynę i Stanisława Nitner oraz córkę Ewę w kolejną
rocznicę śmierci.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ z rodzin Łabrynowicz i Salich.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Antoniego Szczęsnego, rodziców Franciszkę i Ludwika oraz brata Zygfryda w ko- lejną rocznicę śmierci.
2. Za ++ Anielę i Stefana Cojg.
WTOREK – Uroczystość św. Jerzego, męcz. patrona naszej parafii
24.04. 2018 r
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za ++ Bronisławę i Adolfa Materzok, dziadków Materzok, Pluta.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za + Leona Kubica we wspomnienie urodzin i w rocznicę śmierci.
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji członków Klubu Sportowego „Naprzód” w 95
rocznicę istnienia.
18.00 Msza św. Za + Elżbietę Badura we wspomnienie setnej rocznicy urodzin.
ŚRODA – Święto św. Marka, Ewangelisty
25.04. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. wolna intencja……
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + męża Henryka Żymełka w 5 rocznicę śmierci ++ rodziców z obu stron.
2. Za + męża Jerzego Świtula w 4 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Emilię i Henryka Żymełka.
18.00 Msza św. Za + Krystiana Burda oraz Elizabeth Kwittek.
CZWARTEK
26.04. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. wolna intencja……
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8,15 Msza św. Za ++ rodziców Bernarda i Elżbietę Kustos, Augusta i Anielę Bluszcz.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Annę Maks w 11 rocznicę śmierci.
2. Za + ojca Augustyna Góreckiego w kolejną rocznicę śmierci ++ dziadków, ++ z rodzin Górecki i Mandrysz.

PIĄTEK
27.04.2018 r.
6.20 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. szkolna: koncelebrowana:
1. Za + Eugenię Mainka w kolejną rocznicę śmierci ++ rodziców.
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Pawła Piela z okazji 10 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ rodziców Teresę i Franciszka Dolla w kolejną rocznicę śmierci.
2. W intencji tegorocznych maturzystów absolwentów Liceum im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Urszulę Szmidt w rocznicę śmierci.
2. Za + Janinę Miguła.
3. W intencji Domowego Kościoła.
SOBOTA
28.04. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za + Ryszarda Bizoń w 2 rocznicę śmierci.
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prow adzą Róże różańcowe 6 -10 oraz Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Zofię Gembalczyk w 9 rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin.
2. Za + Wojciecha Szymiczek w 4 rocznicę śmierci.
15.00 Msza św. w języku niemieckim: Za ++ rodziców Bibiannę i Wiktora ora teściów Gertrudę i
Jana.
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pok uty.
17.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Do Chrystusa Króla Najwyższego Arcykapłana w intencji księdza Adama Bojdoła z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże na
dalsze lata posługi kapłańskiej.
2. 30-to dniowa za zmarłych: Helena Święty, Józef Heisig, Cecylia Mitko, Czesław Sury,
Hubert Mańka, Aniela Jordan, Eugeniusz Marciniec, Ewa Oborska, Henryk Jędrzejczyk,
Urszula Koczorowska, Karol Grabowski. Henryka Wójcik, Jan Malcharczyk, Jan Swoboda,
Cecylia Korbica, Helena Zalewska, Maria Kałuża, Bogusława Demberszy.

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. JERZEGO

29.04.2018 r.

7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. wolna intencja……
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Krystyny z okazji 75 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Renaty i Andrzeja Mikulak z okazji
45 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
12.00 Suma odpustowa ku czci św. Jerzego w intencji Parafian.
16.00 N i e s z p o r y O d p u s t o w e
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Nikodema Matuła z okazji przyjęcia sakramentu
chrztu św., jego rodziców i chrzestnych z prośbą o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo
Boże dla całej rodziny.
18.00 Msza św. wolna intencja……

