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15 – 22 lipca

► Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dziś ofiary, przeznaczone na renowację katowickiej katedry Chrystusa Króla – gdzie proboszczem jest pochodzący z naszej parafii ks. kanonik
Łukasz Gaweł

Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydu łtowach.
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl

► W minionym tygodniu zakończyły się prace przy montażu nowego krzyża na wieży naszego
kościoła. Składamy serdeczne podziękowania, wszystkim którzy się do tego przyczynili. Dziękujemy ofiarodawcom: Krzyż wraz z korpusem mocującym i kulą pokrytą 24 karatowym złotem został
ufundowany i wykonany przez firmę MICHAEL, natomiast koszty demontażu, zamontowania, wynajmu sprzętu, niezbędnych ekspertyz i dokumentacji, a także prac które wykonano przy okazji
montażu pokryła parafia z ofiar składanych z racji kolędy, także przez dzieci I komunijne. Koszt
prac nie wliczając do tej sumy krzyża i kuli wyniósł 44 200 zł. Na stronie internetowej można zobaczyć zdjęcia z montażu, natomiast po wakacjach ukaże się dodatek do Ordo z fotografiami i informacjami dotyczącymi prac na wieży.

CZYTANIE W ROKU B ■ Kościół zachęca nas dzisiaj do wejścia na drogę prawdy i nawrócenia, W kolekcie, którą odmawiamy przed liturgią słowa, prosimy, abyśmy odrzucili wszystko, co się sprzeciwia godności Boga. Mamy więc odrzucić przede wszystkim grzechy, które wdzierają się do naszego życia.
To wezwanie jest także zaproszeniem od Boga, abyśmy z naszymi problemami, kłopotami, ale też i radościami zwracali się do Niego. On ukazuje błądzącym światło prawdy, dzięki któremu możemy pojąć nadzieję
naszego dążenia do świętości. Antyfona na komunię zapewnia nas, że szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w
Bożym domu.
/Od Słowa do Zycia/

► Od poniedziałku będą prowadzone prace przy oknach w prawej nawie naszego kościoła. Dlatego część będzie wyłączona z użytku. Bardzo prosimy aby w poniedziałek, wtorek i środę o 16.00
przyszły Panie które dysponują wolnym czasem aby pomóc w sprzątaniu, aby na bieżąco uprzątnąć zabrudzenia po pracownikach tynkujących ściany. Prosimy o przyniesienie akcesoriów do
sprzątania.

ŚPIEW PRZED EWANGELIA
Alleluja
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

► Modlitwę różańcową w sobotę poprowadzą Róże różańcowe od nr 11 do 15. Zapraszamy
także na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 16.00 do 16.40 w tym czasie sposobność do spowiedzi.

EWANGELIA

► W sobotę o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza za ++ zalecanych, kartki prosimy składać
przed Mszą. Odczytywanie zalecek od 16.45
► Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na remont kaplicy
na cmentarzu parafialnym.
► W niedzielę za dwa tygodnie 29 lipca będziemy się modlić za wszystkich kierowców naszej parafii z prośbą o bezpieczeństwo i błogosławieństwo, a po Mszach dokonamy poświęcenia pojazdów, które można zaparkować wzdłuż ul Plebiscytowej, przy grocie i na parkingu przy probostwie.
► Zachęcamy do udziału w 73 Pieszej Rybnickiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Rozpoczęcie we
wtorek 31 lipca zakończenie w niedzielę 5 sierpnia. Zapisy przyjmowane są w zakrystii, po Mszach
świętych. Koszt udziału w pielgrzymce płatny przy zapisach: dorośli 40 zł, dzieci i młodzież 35 zł.
Dalsze informacje na plakatach.
► Prosimy aby osoby udające się na wrześniową pielgrzymką na Węgry wpłaciły w zakrystii zadatek
w wysokości 300 zł. Prosimy także o uzupełnienie danych, tych którzy jeszcze tego nie uczynili
►W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby naszych parafian: Leona Mrózek i Genowefy Hojka

KONTO
PARAFIALNE

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

GODZINY URZĘDOWANIA
KANCELARII PARAFIALNEJ

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Por Ef l.17-l8

Mk 6.7-13

Rozesłanie Apostołów.

+ Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien". I mówił do nich: "Gdy
do jakiego domu wejdziecie,
zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. Jeśli w jakimś
miejscu was nie przyjmą i
nie
będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie
proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich". Oni
więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele
złych duchów oraz wielu
chorych namaszczali olejem
i
uzdrawiali. — Oto słowo
Pańskie.

KONTO
PARAFIALNE

PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK 8.00 — 10.00 i 17.00 — 19.00
WTOREK i ŚRODA 17.00 — 19.00
W piątek, sobotę i niedzielę kancelaria jest nieczynna. Kontakt: 32 4 5 7 8 5 6 1
Proboszcz ks. Marek Gw ioździk +48 694 702 684
Tygodnik informacyjny można nabyć przed kościołem lub w zakrystii – dobrowolna ofiara.
Redakcja i opracowanie: Ks. Marek Gwioździk, p. IIona Szczyrba K.Lex

■ Jezus pozostawił po sobie wiele nauk, ale większość z nich można zawrzeć w słowie „wolność”. Wolność od rzeczy
materialnych, niepotrzebnego zamartwiania się, nieustannej kontroli rzeczywistości. Przykład wielu świę tych i męczenników
pokazuje nam, że Jezus daje także poczucie wolności od tego życia i tego świata. To Bóg jest największą wartością i największym darem, jakie mogą nas spotkać. To Jego mocą uczniowie wyrzucali złe duchy i nawracali rzesze ludzi. Bóg obdarowuje
obficie tych, którzy ufają Jego słowom. Pamiętajmy o tym, kiedy świat zasieje w nas ziarno wątpliwości.
/Od Słowa do Zycia/
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7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. W intencji Parafian.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Andrzeja Kowol z okazji 60 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 wnuka Stanisława i synowej Barbary z
okazji 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 Pani Renaty z okazji 70 rocznicy urodzin i
Pana Sławomira z okazji 40 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
16.00 Nieszpory niedz ielne
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Izabeli i Marcina Masłowskich z
okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
PONIEDZIAŁEK Wspomnienie NMP z Góry Karmel.
16.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Andrzeja z okazji 55 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Alojza z okazji 80 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla całej rodziny.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ rodziców Marię i Jana Burda, syna Krystiana.
2. Za + matkę Helenę i ++ rodzeństwo.
WTOREK
17.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. za + Krystynę Adamczyk, męża Gerarda.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Dorotę Olbrich w 7 rocznicę śmierci.
2. Za ++ nauczycieli, wychowawców, koleżanki i kolegów L.O. z roku maturalnego 1968
ŚRODA
18.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ rodziców Mariannę i Franciszka Podsiadło, Stanisławę i Wincentego Kwiecień.
2. Za + ks. Proboszcza Bernarda Sodzawicznego – dar od Żywego Różańca.
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. Za + Łucję Płaczek w 2 rocznicę śmierci.
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CZWARTEK
19.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za ++ Helenę i Ryszarda Glenc, rodziców i rodzeństwo.
8.00 Msza św. Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Damiana Święty we wspomnienie urodzin.
2. Za + Jarosława Kowalskiego w 3 rocznicę śmierci.
PIĄTEK
20.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za ++ Ryszarda i Bronisławę Taul, dwie córki Elżbietę i Marię.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ Helenę i Pawła Wolny, oraz + Krystiana Burda.
2. Za + Henryka Hensel – dar od sąsiadów przy ul. Ofiar Terroru 97 klatka II
SOBOTA
21.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy
7.30 Msza św. Za ++ rodziców Rozalię i Alojzego Rakoczy w kolejną rocznicę śmierci.
8.00 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Róże różańcowe nr 11 - 15 oraz Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
12.00 Msza św. ślubna: Marta Matuła – Kacper Polok.
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty
17.00 Msza św. miesięczna za zmarłych zalecanych.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
22.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za Parafian
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Ludwiki i Jerzego Kurek z okazji
50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te
Deum.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pauliny Żmijewskiej z okazji 18 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego,
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji wnuka Szymona z okazji 10 rocznicy
urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo
Boże dla całej rodziny.
16.00 Nieszpory niedz ielne
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej w intencji Pani Anny Szwagierczak z okazji 80 rocznicy urodzin jako podziękowanie za
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Te Deum.

