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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30.09-07.10.2018
►Składamy Bóg zapłać za złożone dziś ofiary przeznaczone Na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
w Katowicach.

30 września
7 października
Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach.
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl

Dziś przed kościołem członkowie Wolontariatu Misyjnego Salvator, prowadzą kiermasz misyjny,
z którego dochód zostanie przeznaczony na działalność ewangelizacyjną.
►Od poniedziałku rozpoczynamy miesiąc październik a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy
do udziału całe rodziny zwłaszcza dzieci i młodzież przygotowujących się do przyjęcia Sakramentów I Komunii i Bierzmowania. Jutro zostaną poświęcone różańce. Nabożeństwa różańcowe odprawiane są od poniedziałku do piątku o 17.15, w sobotę o 16.15 a w niedzielę o 15.45. W gablotkach wywieszono plan prowadzenia Różańca przez poszczególne grupy wspólnoty i grupy działające w parafii.
►Spotkanie wspólnoty Miriam odbędzie się we wtorek w Oratorium św. Józefa po wieczornej Mszy świętej. Panie zapraszamy do udziału.
►W tym tygodniu przypadają, pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Przypominamy że istotą przeżywania Pierwszego Piątku i Pierwszej soboty jest udział w Mszy świętej
i przyjęcie Komunii świętej wynagradzającej, spowiedź można odbyć w dni wcześniejsze do czego zachęcamy. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach porannych
►W czwartek o godz. Msza święta szkolna 16.30. Zapraszamy wszystkie dzieci, okazja do spowiedzi
przed pierwszym piątkiem od godz. 16.00 szczególnie dla dzieci po wczesnej Komunii i uczniów klasy IV.
Także w czwartek modlimy się o uświęcenie i duchowieństwa i nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne: o 17.15 Nabożeństwo Różańcowe, a następnie Msza święta w tej intencji.
W tym miejscu pragniemy poinformować, że nasz parafianin Robert Tkocz, został przyjęty w poczet młodzieńców przygotowujących się do kapłaństwa. Od poniedziałku rozpocznie czas formacji kandydatów do
WŚSD. Pierwszy rok to okres propedeutyczny, który odbywa się w Brennej. Obejmijmy naszą modlitwą
Roberta, któremu życzymy światła Ducha Świętego, wytrwałości i wzrostu w powołaniu.
►W piątek i sobotę począwszy od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną, zapisy
przyjmowane są w zakrystii i kancelarii do środy.
►Osoby udające się w sobotę na pielgrzymkę Żywego Różańca do katowickiej katedry, informujemy że
autokar wyjeżdża o godz. 8.30 z parkingu przy probostwie
►Nauczycieli naszej parafii zachęcamy do udziału w XV pielgrzymce pracowników oświaty do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej odbędzie się ona w sobotę 6 października, początek Eucharystią o 11.00 w bazylice
►W niedzielę 7-go października o godz. 16.30 będziemy udzielać sakramentu Chrztu św. Nauki przed
chrztem odbędą w sobotę o godz. 15.00 w Domku Maryi
►Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach zaprasza na akcję honorowego oddawania krwi,
która odbywa się na Rydułtowskim Rynku w ambulansie do poboru krwi.
►Rusza nabór kandydatów do funkcji lektora i kantora. Chętnych mężczyzn, chłopców, kobiety i dziewczęta oraz
przedstawicieli grup parafialnych, którzy chcą posługiwać w Mszach św. związanych z ich grupami zapraszamy na
spotkanie organizacyjne w środę po wieczornej Mszy do oratorium św. Józefa.
►Rodziców kandydatów do bierzmowania prosimy o przybycie na spotkanie we wtorek 9 października o
19.00 w kościele.
►Zapraszamy nie tylko członków róż różańcowych na spotkanie z ks. Zbigniewem Koconiem - Archidiecezjalnym Moderatorem Parafialnych Wspólnot Żywego Różańca, będzie ono miało miejsce 13 października. W programie Msza św. o 8.15 i spotkanie w Oratorium
►Stypendystów Fundacji bł. ks. Emila Szramka i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia prosimy o kontakt z
ks. Proboszczem /w przyszłą niedzielę w zakrystii po Mszach świętych/
►W minionym tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: Teresę Berger, Dorotę Karasek, Maria Sułkowska
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
T ygodnik inform ac yjny m ożna nab yć przed kościołem lub w zak rystii – dobrowolna ofiara.
R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : K s . p r o b . M a r e k G w i o ź d z i k , S . M . B o g u m i ł a B o d a , K.Lex
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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
■ Ojciec Zbigniew Kubacki SJ nazwał taską „Kogoś, kto jest w nas, ale nie jest z nas samych”. Łaska to wolne
i darmowe udzielanie się Boga człowiekowi, przez które Bóg wzywa człowieka do komunii z sobą. Doświadczenie łaski nie jest
pobożnym uczuciem, pocieszeniem, ale rzeczywistym nawiedzeniem Boga Trójjedynego, który zstępuje do serca człowieka. Kiedy zostaję nieuczciwie oskarżony, a nie bronię się; przebaczam komuś bez cienia zemsty; poświęcam się, nie pragnąc żadnego
podziękowania - to jest prawdziwe doświadczenie Boga, który się udziela.
/od Słowa do Zycia/

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Alleluja.
EWANGELIA

Unikać okazji do grzechu

J 17, 17ba

Mk 9,38-43.45.47-48

* Słowa Ewangelii według Świętego Marka Apostoł Jan powiedział do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje
imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł:
«Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto uczyni cud w
imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o
Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten
jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia,
dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę,
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto
by się stał powodem grzechu dla jednego z tych
małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby
kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w
morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym
wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami
pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja
noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją;
lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż
z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu,
wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść
do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być
wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i
ogień nie gaśnie». — Oto słowo Pańskie.
■ Uczniowie Jezusa doświadczają darmowości łaski Boga wtedy, gdy chcą zabronić wyrzucania złych duchów ludziom, którzy nie
chodzą za Jezusem. Jezus obdarza swoją łaską wszystkich. Uczniom może wydawać się, że „schwytali” Jezusa, uczepili się Jego
łaski. Człowiek nie otrzyma jednak łaski, jeśli Bóg nie zechce jej udzielić. A Bóg nieustannie, ofiarując swą łaskę, nie zmusza
człowieka, aby ją przyjął. Dzisiejsze słowo mówi nam o
wzajemnej wolności: Boga i człowieka i o ich współpracy. Każdy z
uczniów, także i ja, który przyjmuje łaskę od Boga, może stawać się dla innych przekaźnikiem tego wielkiego dobra, ale może także zatrzymać je tylko dla 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

30.09-07.10.2018 r.

X X V I N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A
30.09.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za ++ dziadków Pawła i Gertrudę Kozik, Franciszka i Łucję Durczok.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Teodora Siwczyk z okazji 80 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 Państwa Haliny i Herberta Drabiniok z okazji
50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz Państwa Grzegorza i
Lucyny z okazji 25 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 Pana Michała Czerny z okazji 45 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
całej rodziny.
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. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Heleny z okazji 70 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji Natalii Moik z
okazji przyjęcia Sakramentu chrztu św., jej rodziców i chrzestnych z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK
01.10. 2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za + Wandę Wojak w 5 rocznicę śmierci.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za + Renatę Bańka w 3 rocznicę śmierci.
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Leona Langer w 2 rocznice śmierci.
2. Za + Felicytę Skrzyszowską w 11 rocznicę śmierci.
WTOREK
02.10.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za + Antoniego Grychtoł – dar od pracowników Katolickiego Przedszkola oraz od
Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Elżbietę i Mariana, syna Mariana Kaczmarczyk.
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za ++ rodziców Annę i Henryka Koźmicki.
2. Za + Rajmunda Kasperek w rocznicę śmierci.
ŚRODA
03.10.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Edytę i Jerzego Mrozek.
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Anielę i Józefa Korzuch.
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + matkę Gertrudę Jenczmionka we wspomnienie 96 rocznicy urodzin i 20 rocznicę śmierci, męża
Franciszka, rodziców Jadwigę i Józefa Jędrzejczyk.
2. Za + męża Józefa Brzonkalik w kolejną rocznicę śmierci, jego rodziców Emila i Marię.
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. 04.10.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. Za + Henryka Woźnica, żonę Jadwigę w kolejną rocznicę śmierci.

8.00
8.15
16.30
17.15
18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza św. Za + Krystynę Łukoszek w 1 rocznicę śmierci.
Msza św. szkolna: Za + męża Henryka Mrozek, rodziców, teściów, wnuka Piotra.
Nabożeństwo różańcowe.
Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i o uświęcenie duchowieństwa.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.
05.10.2018 r.
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Melanii z okazji 90 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum
po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Otylii i Zygfryda Leder z okazji 65 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.
2. Za ++ Helenę i Wincentego Wystyrk.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
06.10. 2018 r.
6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy
7.00 Msza św. W intencji rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej.
po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Róże różańcowe nr 11-15 oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Annę i Piotra Łuchtaj, teściów Jadwigę i Maksymiliana Kornhauster w kolejną rocznicę śmierci.
16.15 Nabożeństwo różańcowe.
17.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ Stanisława i Jadwigę Stopa w kolejną rocznicę śmierci.
2. Za ++ Jana i Józefa Katryniok.
X X V I I
N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A
07.10. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Zygmunta Jodłowiec w kolejną rocznicę śmierci, żonę Martę.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Henriety i Franciszka Paprotny z okazji
40 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 Państwa Weroniki i Sławomira z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Heleny i Sławomira Winkler z okazji 60
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz w intencji Pani Heleny z
okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
15.45 N a b o ż e ń s t w o r ó ż a ń c o w e .
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Lena Trefon, Oliwia Jasińska, Lena Bujak, Jan Biegus
(ochrzczone: Maria i Kornelia Krypczyk, Tymon Wycisk, Lilianna Opara, Natalia Moik, Magdalena Odrowąż, Wiktoria Bugla).
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji wnuków z rodziny Lippa z prośbą o światło Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów.

