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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

02 - 09. 2018

► Przeżywamy dziś pierwszą niedzielę września i XXII w okresie zwykłym roku liturgicznego.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej archidiecezji. Dziękujemy za złożone
ofiary.
►Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. O godz. 9.00 młodzież wraz z nauczycielami i dyrekcją Liceum im. Noblistów Polskich gromadzi się na Mszy Świętej. Natomiast
w czwartek 6 września o godz. 16.30 zapraszamy dyrekcję, grono pedagogiczne, Szkół Podstawowych z terenu naszej parafii, dzieci wraz z rodzicami na Mszę św. z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego. Po Mszy św. nastąpi błogosławieństwo tornistrów uczniów klas I.
►W czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o 17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa a następnie Msza święta w tej intencji.
Przypominamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca Komunia święta w naszym kościele jest
udzielana pod dwoma postaciami
►W tym tygodniu przypada, także pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy do udziału w Mszach
św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach porannych.
Zapraszamy szczególnie dzieci po I komunii świętej do rozpoczęcia praktyki 9-ciu pierwszych
piątków i uczczenia Serca Jezusowego. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00 okazja
do spowiedzi
►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 modlitwę różańcową o godz. 7.30 poprowadzą Rodziny Domowego Kościoła naszej parafii
►Zapraszamy dziewczęta na pierwsze powakacyjne spotkanie wspólnoty „Dzieci Maryi”, które
odbędzie się w Domku Maryi w sobotę o godz. 10.00.
►W sobotę w godz. 16.00 do 17.00. podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu okazja do
spowiedzi
►W przyszłą niedzielę tj. 9-go września w Pszowie odbędzie się odpust. Z naszej parafii tradycyjnie wyruszy piesza pielgrzymka do Pszowa. Wyjście o godz. 9.30 spod Groty Matki Bożej.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym pielgrzymowaniu.
►Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
►Składamy szczere słowa wdzięczności pod adresem osób dokonujących wpłat na konto bankowe parafii z dopiskiem na cele kultu oraz za ofiary kopertowe. Środki przeznaczamy na spłatę remontu kaplicy i malowania części naszego kościoła.
►W zakrystii osoby zapisane na pielgrzymkę na Węgry mogą odbierać programy. Z racji że
wyjeżdżamy 60 osobowym autokarem, jest jeszcze parę miejsc wolnych. Informacje osobiście
u księdza proboszcza od piątku. Zapewniamy przejazd komfortowym autokarem, noclegi w hotelach 4 gwiazdkowych, opiekę przewodnika, bogaty program, codzienną Eucharystię, Szczegóły na plakacie w gablotkach
►W minionym tygodniu z pożegnaliśmy w naszym kościele zmarłych: Stefanie Kubek i Halinę
Lazar, Helenę Kolorz
KONTO PARAFIALNE PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. JERZEGO RYDUŁTOWY ul. PLEBISCYTOWA 9.
PKO BP S.A. 76 1020 2472 0000 6802 0146 0427
KANCELARIA PARAFIALNA czynna w PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK 8.00 — 10.00 i 17.00 — 19.00 WTOREK i ŚRODA 17.00 — 19.00
W piątek i sobotę kancelaria jest nieczynna. Kontakt: 32 457 85 61 wcwn. 104 Proboszcz ks. Marek Gwioździk +48 694 702 684
Tygodnik informacyjny można nabyć przed kościołem lub w zakrystii – dobrowolna ofiara.
Redakcja i opracowanie: Ks. prob. Marek Gwioździk, S.M. Bogumiła Boda, K.Lex

nr 36 (780)

2018

2 - 9 wzrześnia
Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach.
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
■ Jezus przestrzegał Prawa: uczęszczał do synagogi w dzień szabatu, obchodził Paschę, płacił podatek na
świątynię. Kościół za czasów Apostołów stanął przed problemem: Czy konieczne jest zachowywanie tradycji Prawa, czy może Prawo tych, którzy wierzą w Chrystusa, przestało już obowiązywać? Zwolennicy zachowywania starotestamentowych zasad chcieli, aby nawracający się na wiarę chrześcijańską poganie zostali obrzezani, a doświadczenie głoszenia Ewangelii
wśród pogan wskazywało na coś innego. Na Soborze Jerozolimskim apostołowie przypomnieli o tym, że człowiek nie musi przestrzegać wszystkich przepisów Starego Przymierza, bo został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez
uczynki zgodne z Prawem.
/od Słowa do Życia/

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Jk l, 18
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
EWANGELIA
Prawo Boże a zwyczaje
Mk 7,1-83.14-15.21-23
+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie,
którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją.
Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków,
dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi
uczniowie nie postępują według
tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im:
«Słusznie prorok Izajasz powiedział o
was, obłudnikach, jak jest napisane:
„Ten lud czci mnie wargami, lecz
sercem swym daleko jest ode mnie.
Ale czci na próżno, ucząc zasad
podanych przez ludzi”. Uchyliliście
przykazanie Boże, a trzymacie się
ludzkiej tradycji». Potem przywołał
znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
«Słuchajcie
Mnie,
wszyscy,
i
zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z
zewnątrz w człowieka, co mogłoby
uczynić go nieczystym; lecz co
wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». Oto
słowo Pańskie.
■ Jezus przypomina faryzeuszom i uczonym w Piśmie prawdziwe znaczenie Tory (Prawa). Czysto ludzka tradycja niejednokrotnie omija prawdziwe posłuszeństwo Bogu. Zatrzymanie się na literalnym wypełnianiu przepisów Prawa prowadzi do lekceważenia słowa Boga. Jezus nie chce znieść Prawa, ale je wypełnić: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale wypełnić. Stąd święty Paweł napisał, że Jezus jest wypełnieniem Prawa. Przez chrzest ma żyć we mnie
Chrystus. Prawo Chrystusa jest nowym przykazaniem, które Jezus otrzymał od Ojca: Przykazanie nowe daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Przez Jezusa Chrystusa uczestniczymy w
Trójjedynej Miłości. Słuchanie słowa i wypełnianie woli Boga przynosi przemianę serca, aktywne uczestnictwo w życiu Boga.
/od Słowa do Życia/
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X X I I N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A
02.09.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Anny w intencji Pielgrzymów na Górę św. Anny.
2.Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Joanny i Krzysztofa Gawron z okazji 15 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz z okazji 15 rocznicy urodzin syna Łukasza
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Danuty i Henryka Smoluk z okazji 40 rocznicy
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, a szczególnie w intencji Pani Danuty za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia chorych o zdrowie z podziękowaniem za odebrane łaski z
prośbą i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Józefa Szarek z okazji 85 rocznicy 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 Róży Kałusek z okazji 60 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Te Deum.
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. z obrzędem chrztu św. Laura Kempa, Maja Otworowska, Franciszek Drenda, Karol
Drenda, Marcel Piechaczek (ochrzczone: Dagmara Kiether, Jan Szmajduch, Emilia Wydra, Grzegorz Matuszek,
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Danuty i Romualda Sudoł oraz Pani Eleonory
Szulc z okazji ich urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK
03.09.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za ++ Stefanię i Henryka Wrobel
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Zenona Groborz z okazji 60 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Te Deum.
9.00 Msza św. Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów L.O w Rydułtowach im. Noblistów Polskich.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Lidię Grzenia w 1 rocznicę śmierci.
2. Za ++ Elżbietę i Ferdynanda Ferdyan w kolejną rocznicę śmierci.
WTOREK
04.09.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za ++ Bertę i Alojzego Porwoł, syna Zygfryda, teściów i trzech synów, Adelajdę
i Huberta, Agnieszkę Koczy.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji i z okazji 58 rocznicy zawarcia sakramentalnego
związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Karola Brzezina.
2. Za + Henryka Maryniok w 1 rocznicę śmierci.
ŚRODA
05.09.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Stefanii z okazji 80 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te
Deum.
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Jadwigę i Karola Szyrmajzen, córkę Danielę.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Jana Rycka w 30 rocznicę śmierci, Annę i Wilhelma Sprysz.
2. Za ++ Annę i Jana Bezuch.
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PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
06.09.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pewnej rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za + Augustyna Pytlik, żonę Marię, syna Grzegorza, córkę Różę, trzech zięciów.
16.30 Msza św. szkolna: W intencji Dyrekcji, Grona pedagogicznego i dzieci Szkół Podstawowych w
Rydułtowach nr 1 i nr 4 z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.
17.30 W y s t a w i e n i e N a j ś w i ę t s z e g o S a k r a m e n t u i m o d l i t w a r ó ż a ń c o w a o n o w e
powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i o uświęcenie duchowieństwa.
18.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o powołania kapłańskie, zakonne,
misyjne i o uświęcenie duchowieństwa.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
07.09.2018r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian.
po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ dwóch mężów Mariana i Bolesława w kolejną rocznicę śmierci.
2. Za + Piotra Stryczek w 4 rocznicę śmierci, córkę Sylwię Pałka.
po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.
2. Za + Eugeniusza Marciniec we wspomnienie urodzin.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
08.09. 2018 r.
6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy
7.00 Msza św. Za + Teodora Koźlik, rodziców, teściów, brata Józefa ++ z pokrewieństwa.
8.00 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Rodziny Domowego Kościoła oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. W intencji Członków Róż różańcowych oraz za ++ Elżbietę Botorek, Zdzisławę Tomaszek, Reginę Wilczek, Stefanię Kubek.
2. Za + Marię Francuz we wspomnienie urodzin.
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty
17.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + męża Bolesława Fonfara w 5 rocznicę śmierci ++ rodziców Waleskę i Pawła Fonfara.
2. Za + Adolfa Widera, Stanisława Świtula, Edwarda Antonczak – dar od emerytów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy Kopalni „Rydułtowy Anna’’.
X X I i I N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A
09.09.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Adelajdy i Erwina Leśnik z okazji 60 rocznicy
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Janiny i Stefana Zieleźny z okazji 30 rocznicy
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Henryka Mainka z okazji 70 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Te Deum.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Heleny Polnik z okazji 70 rocznicy urodzin oraz
w intencji Pana Józefa Polnik z okazji 75 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
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. w intencji rocznych dzieci: Szymon Dmitruk, Patryk Popowski Grądzka Jagoda.
( Nikodem Szczyra )
18.00 Msza św. Za + Krystynę Szwan w kolejną rocznicę śmierci.

