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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.07.- 05.08.2018
►Przeżywamy dziś ostatnią niedziele lipca i XVII w okresie zwykłym roku liturgicznego. Kolekta dzisiejsza
jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za złożone ofiary.
Dziś kończy się „Tydzień św. Krzysztofa” modlimy się szczególnie za wszystkich kierowców i podróżujących, pod koniec Mszy udzielimy im błogosławieństwa a następnie poświęcimy pojazdy. Kierowców prosimy aby stanęli przy swoich pojazdach. Zebrane ofiary pragniemy przeznaczyć na środki transportu dla
misjonarzy naszej archidiecezji.
►Decyzją Matki Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Siostra Maria Paschalia, psługująca w
zakrystii naszego kościoła, zostaje przeniesiona na placówkę w Mysłowicach-Brzezince. Dziękujemy Siostrze za Jej wszelkie dobro, pracę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej i życzymy wielu łask na nowym
odcinku posługi zakonnej. W intencji SM Paschalii odprawimy Mszę świętą we wtorek o godz. 7.30
►We wtorek z Pszowa wyrusza 73 Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę. Jeszcze dziś można się
zapisać. Polecamy w modlitwach wszystkich uczestników, modlimy się o dobrą pogodę i bezpieczeństwo
na pątniczym szlaku oraz wielkie owoce tych rekolekcji w drodze.
►Zapraszamy serdecznie Parafian w najbliższy czwartek na godz. 17.30 na modlitwę różańcową a następnie na Eucharystię - będziemy prosili o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także
o uświęcenie duchowieństwa. W tym dniu przypada: Odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust
zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią „Wierzę w Boga Ojca”, „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.
W czwartek swoje urodziny obchodzi ks. Jacek Spyra. Niech udział w Mszy będzie przejawem naszej
życzliwości i wdzięczności za Jego posługę. Księdzu Jackowi życzymy błogosławieństwa Bożego na kolejne lata życia i posługi kapłańskiej.
Pragniemy poinformować, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca Komunia święta w naszym kościele
będzie udzielana pod dwoma postaciami /Ciała i Krwi Pańskiej/
►W tym tygodniu przypadają, pierwszy piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do udziału w Mszach św.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach. Okazja do Sakramentu Pokuty godzinę
przed każdą Mszą św.
►W piątek i sobotę począwszy od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną, zapisy
przyjmowane są w zakrystii i kancelarii do środy.
►W najbliższą sobotę o godz. 8.00 modlitwę różańcową poprowadzą Róże różańcowe nr 21 – 25, a następnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. Popołudniu od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
►W przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godz. 16.30 udzielać będziemy sakramentu Chrztu. Nauka dla
rodziców i chrzestnych przed chrztem w sobotę o godz. 15.00 w Domku Maryi
►W niedzielę 19 sierpnia kobiety i dziewczęta gromadzą się u MB Piekarskiej. Zachęcamy do udziału
w pielgrzymce nasze parafianki, szczególnie dziewczęta które w tym roku przystąpiły do sakramentów:
I Komunii i Bierzmowania. Z naszej parafii organizowany jest wyjazd o 6.30 z parkingu przy probostwie.
Koszt 25 zł, zapisy są przyjmowane w zakrystii.
►Tradycyjna pielgrzymka na Górę św. Anny odbędzie się w dniach od 16 do 19 sierpnia 2018 roku
(od czwartku do niedzieli). Koszt pielgrzymki 210 zł w tym przejazd i noclegi. Zapisy i informacje w zakrystii oraz u p. Sabiny Gajda
►Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wrześniową pielgrzymkę na Węgry.
►Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ.
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Pan odwołał do wieczności: A l i n a B o r a , M a r i a n W a wr z y n c z a k , R u t a S u r m a , A n n a F o j c i k i J a d w i g a C e g i e ł k a
KONTO
PARAFIALNE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. JERZEGO
RYDUŁTOWY ul. PLEBISCYTOWA 9.
PKO BP S.A. 76 1020 2472 0000 6802 0146 0427

KONTO
PARAFIALNE

GODZINY URZĘDOWANIA
PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK 8.00 - 10.00 i 17.00 -19.00
KANCELARII PARAFIANEJ
WTOREK i ŚRODA 17.00 — 19.00
W piątek i sobotę kancelaria jest nieczynna. Kontakt: 32 4 5 7 8 5 6 1 wc w n . 1 0 4
Proboszcz ks. Marek Gwioździk +48 694 702 684

Tygodnik informacyjny można nabyć przed kościołem lub w zakrystii – dobrowolna ofiara.
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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIE W ROKU B ■ Bóg jest najlepszym pedagogiem. Uczy miłosierdzia, przebaczania, wychowuje do wierności, ale także chce nam pomagać w mądrym korzystaniu z rzeczy tego świata. Historie Elizeusza i ttumu skupionego wokót Jezusa uczą nas, że Boże działanie nie zawsze musi wydawać się nam racjonalne. Czasami może wykraczać poza nasze możliwości poznania, tylko po to, by
uświadomić nam jeszcze bardziej, jak mocno On się o nas troszczy. Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
to słowa psalmisty, pojawiające się m.in. podczas uroczystości Pierwszej Komunii św. One nie dotyczą
tylko pokarmu duchowego, ale także ziemskiego. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają - śpiewamy dalej w dzisiejszym psalmie responsoryjnym.
(Od Słowa do Zycia)

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.

Łk 7,16

EWANGELIA
Jezus rozmnaża chleb.
J 6,1-15
+ Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie.
Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na
wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się
do Niego rzekł do Filipa: "Skąd kupimy chleba, aby
oni się posilili?" A mówił to wystawiając go na próbę.
Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby
każdy z nich mógł choć trochę otrzymać". Jeden z
uczniów Jego Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do
Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów
jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zatem rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w
miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni,
a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc
wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał
siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle,
ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:
"Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych,
które zostały po spożywających, napełnili dwanaście
koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił
Jezus mówili:, "Ten prawdziwie jest prorokiem, który
miał przyjść na świat", Gdy więc Jezus poznał, że
mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem,
sam usunął się znów na górę. — Oto słowo Pańskie.
■ Opis cudu rozmnożenia Chleba w dzisiejszej Ewangelii do złudzenia przypomina ten z pierwszego czytania. Najbardziej zaskakujące jest jednak zakończenie. Kiedy najedzony tłum zrozumiał już, że stał się
świad kiem cudu, postanowił w odruchu serca porwać Jezusa, aby Go obwołać królem. Ten jednak usunął się na górę. Nie pozwolił zrealizować szczerego pragnienia tłumu. Chciałoby się zapytać: Dlaczego?
Czy Jezus nie jest władcą? Czy nie króluje nad narodami? Jest władcą i króluje. Jak wygląda ta władza,
najlepiej widzimy na obrazie Ecce Homo św. Brata Alberta. To królestwo miłości, przebaczenia i ofiary z
samego siebie.
(Od Słowa do Zycia)
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P O R Z Ą D E K N A B O Ż E Ń S T W 29.07 -05.08.2018 r.
I NIEDZIELA ZWYKŁA
29.07.2018 r.
Godzinki o NMP
Msza św. Za + Henryka Hensel we wspomnienie 75 rocznicy urodzin.
Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Jakuba Landsman z okazji 55 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 Weroniki i Wojciecha Kwiecień z
okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
oraz w intencji córek: Hanny – 4 latka i Anielki - 2 latka o opiekę Anioła Stróża
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Elżbiety i Alojzego Trzeciok z
okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodzin.
Te Deum.
16.00 Ni es z p or y n i ed z i e l ne
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Renaty i Adama Jenczmionka z
okazji 15 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
PONIEDZIAŁEK
30.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za ++ rodziców Annę i Jana Bednarskich, brata Józefa.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
13.00 Msza św. ślubna: Agnieszka Karasu – Łukasz Moskwa.
18.00 Msza św. Za ++ Annę i Ryszarda Strzelec w kolejną rocznicę śmierci.
WTOREK – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezb.
31.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. św. koncelebrowana:
1. W intencji SM Paschalii w podziękowanie za posługę w naszej Parafii z prośbą o
błogosławieństwo Boże na dalszą służbę Bogu i ludziom
2. Za ++ Mariana i Leokadię Olearczyk, Otylię i Henryka Majer.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. Za + Felicytę Skiba w 1 rocznicę śmierci.
ŚRODA – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK
01.08. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Rudolfa Sosna w 10 rocznicę śmierci.
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ Annę i Jana Kontny w 5 rocznicę śmierci.
2. Za + Mariana Wawrzynczak – dar od mieszkańców przy ul. Szpitalnej 2
CZWARTEK – Pierwszy czwartek miesiąca
02.08.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Janinę Stasiak we wspomnienie urodzin i w 11 rocznicę śmierci.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30 M o d l i t w a R ó ż a ń c o w a o n o w e p o w o ł a n i a k a p ł a ń s k i e , z a konne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa.
18.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. Jacka Spyra z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia kapłańskiego.
XVI
7.00
7.30
9.00
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PIĄTEK - Pierwszy piątek miesiąca
03.08.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian.
2. W intencji Ojczyzny.
Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. Za + Danielę Weczerek w 1 rocznicę śmierci.
Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pierwsza SOBOTA miesiąca – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezb. 04.08. 2018 r.
7.00 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy
7.30 Msza św. Za ++ Antoniego, Stefanię i Józefa Fojcik.
8.00 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Róże różańcowe nr 21-25 oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
12.00 Msza św. ślubna: Patrycja Majek – Artur Grądzki.
13.30 Msza św. ślubna: Żaneta Żołna – Bartosz Filipczak.
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty
17.00 Msza św. Za ++ Martę i Wincentego Benek, Łucję i Henryka Motyka, Elżbietę i Stanisława Graboń, ++ z rodziny i ++ sąsiadów.
XVIII NIEDZIELA
ZWYKŁA
05.08.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. W intencji ofiarodawców i budowniczych I Ołtarza Bożego Ciała przy ul.
Krzyżkowickiej.
9.00 Msza św. W intencji ofiarodawców i budowniczych II Ołtarza Bożego Ciała przy ul.
Podleśnej i przyległych.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Gertrudy i Joachima Zaczek z
okazji 60-tej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 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 Adelajdy i Jana Postawka z okazji 60-tej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i 80 rocznicy
urodzin jubilata Jana z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
16.00 Ni es z p or y n i ed z i e l ne
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Wiktoria Dornia, Wojciech Romański, Lena Wyporska, Nikodem Romanek, Hanna Szozda, Maciej Niecharz, Damian Tomalak
(ochrzczone Weronika Miler, Piotr Mościcki, Gloria Grzonka, Laura Szczansny, Marta
Soja)

