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OGŁOSZENIA

► Przeżywmy dziś XIX niedzielę w okresie zwykłym, dziękujemy za czas wspólnej modlitwy i dary materialne przeznaczone na potrzeby naszego kościoła.
O godz. 16.00 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
►Jutro przypada 13 dzień miesiąca, zapraszamy na wieczorną Mszę a następnie na Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec i procesję z Figurą Matki Bożej. Podziękowania i prośby można składać do koszyczków
przy wejściu do kościoła a także w zakrystii. Prosimy o przyniesienie świec, panów zapraszamy do niesienia figury.
►We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana o godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza święta
w intencji wszystkich aktualnych i byłych pracowników Ciepłowni Rydułtowy, będziemy także prosili za
przyczyną patrona energetyków i ciepłowników w intencji wszystkich odbiorców ciepła systemowego oraz
pomyślny i bezawaryjny przebieg sezonu ciepłowniczego.
►W środę obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP, jest to święto nakazane, Msze święte będą sprawowane w porządku niedzielnym, /Msza w wigilię uroczystości o godz. 18.00/ Uroczystość
ta jest zwana także świętem MB Zielnej. Zgodnie z tradycją na każdej Mszy będziemy błogosławili
kwiaty, zioła, wianki. W tym dniu ks. neoprezbiter Konrad posługujący w naszej parafii podczas zastępstwa wakacyjnego udzieli chętnym błogosławieństwa prymicyjnego.
►W piątek obchodzimy uroczystość św. Jacka, kapłana głównego patrona naszej metropolii. Zachęcamy
do udziału w Mszy świętej. Z racji uroczystości na terenie naszej archidiecezji nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. To także III piątek miesiąca, dlatego po Mszy porannej odprawimy Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.00 Koronkę.
►W najbliższą sobotę o godz. 8.00 modlitwę różańcową poprowadzą Róże różańcowe nr 31-35
►Sobotnia Msza święta wieczorna zostanie odprawiona w intencji zmarłych zalecanych. Kartki z imionami
drogich nam zmarłych można składać w zakrystii ich odczytywanie rozpoczniemy kwadrans przed Mszą.
►W przyszłą niedzielę świat żeński gromadzi się u Matki Boskiej Piekarskiej. Zapraszamy do udziału kobiety i dziewczęta z naszej parafii, niech nie zabraknie mam z córkami, czy wnuczkami, to okazja by podziękować za zdane egzaminy, czy przyjęte sakramenty Komunii czy Bierzmowania. Wyjazd autokaru o
6.30 z parkingu przy probostwie, powrót około godz. 16.30, koszt przejazdu 25 zł.
Zachęcamy pątniczki do skorzystania ze spowiedzi w sobotę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
od godz. 16.00
►W czwartek rozpocznie się pielgrzymka na Górę św. Anny, potrwa ona do niedzieli, koszt pielgrzymki
210 zł w tym przejazd i noclegi. Zapisy i informacje u p. Sabiny Gajda. Wyjazd autokaru o godz. 10.15 z
parkingu przy probostwie.
►Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wrześniową pielgrzymkę na Węgry, zapisy do niedzieli 26 sierpnia
Spotkanie organizacyjne będzie miało miejsce we wtorek 28 sierpnia o godz. 19.00 w Oratorium św. Józefa
►Polecamy nowego Gościa Niedzielnego a w nim artykuły: • O wniebowzięciu Maryi, • o odwadze i wnikliwym spojrzeniu św. Maksymiliana Marii Kolbego, • O zagrożeniu dopalaczami i próbach przeciwdziałania
►Kolekta w Uroczystość Wniebowzięcia i za tydzień w niedziele będzie przeznaczona na potrzeby naszej
parafii. /remont kaplicy na cmentarzu/
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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 4 5 7 8 5 6 1 w c w n . 1 0 4
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
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12 – 19 sierpnia
Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach.
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIE W ROKU B ■ Doświadczana w osobie Ducha Świętego obecność Boga w nas jest zaproszeniem do konkretnej odpowiedzi w życiu. Mając świadomość godności przybranych synów i córek, powinniśmy
unikać grzechu, który jest zupełnie obcą rzeczywistością dla podtrzymującego nas w istnieniu Boga. W dzisiejszym
czytaniu usłyszymy historię Eliasza, który, mimo widzenia Boga, zmaga się z rozpaczą i wątpi w Jego prowadzenie.
Jezus natomiast przestrzega przed niewiarą, która zamyka drogę do doświadczenia zbawienia. Prośmy o wiarę w to,
że Bóg prowadzi nas tak, jak prowadził lud Izraela, a historia zbawienia realizuje się w naszym życiu. Przyjęcie z
wiarą obecności Jezusa w Eucharystii otwiera nam drogę do życia wiecznego.
/Od Słowa do Zycia/
EWANGELIA W ROKU

Chleb żywy, który zstąpił z nieba.

J. 6,41-51

+ Słowa Ewangelii według św. Jana, Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: "Jam jest
chleb, który z nieba zstąpił", I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż
może On teraz mówić: "Z nieba zstąpiłem"? Jezus im odpowiedział: "Nie szemrajcie między sobą, Nikt nie
może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym, Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga, Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się,
przyjdzie do Mnie, Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca,
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne, Jam jest chleb życia, Ojcowie
wasi jedli mannę na pustyni i pomarli, To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze, Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, Chlebem, który
Ja dam, jest moje ciało za życie świata", — Oto słowo Pańskie.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
■ Do czego jesteśmy zaproszeni, uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości? Liturgia słowa prowadzi nas przez apokaliptyczny opis
walki duchowej, w której Kościół uczestniczy aż do czasów ponownego przyjścia Chrystusa, a św. Paweł wskazuje kierunek, do
jakiego dąży lud Boży - życie w królestwie Chrystusa w wieczności. W kolekcie wypowiadamy dziś prośbę: spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Żyjąc w świadomości naszego celu i pamiętając o tymczasowości doczesnego życia, mamy troszczyć się o dobra duchowe, w czym w doskonały sposób przewodzi nam Maryja, pierwsza, która spośród ludzi dostąpiła łaski przebywania w niebie już z ciałem chwalebnym, przemienionym. Prośmy Maryję o
wstawiennictwo i odwagę do mężnego opierania się szatanowi i coraz doskonalsze życie, zgodne z wolą Bożą.

EWANGELIA
Bóg wywyższa pokornych
.
Łk 1,39-56
+ Słowa Ewangelii według św. Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i
poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła
do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże
mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątkow moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy
moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym
odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». — Oto słowo Pańskie.
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N A B O Ż E Ń S T W

12 - 19.08.2018 r.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
12.08.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Ewy z okazji urodzin i wszystkich solenizantów z rodziny z okazji urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Krystyny i Erwina Paszenda z
okazji 55-tej 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 Teresy i Piotra Płaczek z okazji
10-tej 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 Pani Haliny Mura z okazji 80 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: Wiktor Twardzik, Adrian Sojda, Oliwier Koterwas, Lena Kubik, Laura Twardzik (Gloria Gawlik ).
PONIEDZIAŁEK
13.08. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + matkę Annę Koźmicki.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Zdzisława Buczkowskiego we wspomnienie urodzin.
2. Za + Teresę Postawka – dar od brata i bratowej.
Modlitwa różańcowa i Nabożeństwo fatimskie.
WTOREK – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz. 14.08.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + męża Jerzego Kranc i zmarłych z rodziny.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
12.00 Msza św. ślubna: Magdalena Sankała – Mateusz Czaplicki.
16.00 Msza św. Za wstawiennictwem św. Maksymiliana w intencji obecnych i byłych pracowników Ciepłowni Rydułtowy z okazji święta patronalnego oraz za wszystkich odbiorców ciepła systemowego
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Piasecki, ++ z rodzin Grabiec, Piasecki.
ŚRODA
15.08. 2018 r.
– U R O C Z Y S T O Ś Ć W N I E B O W Z I Ę C I A N M P
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Cecylię Mitko – dar od pielgrzymów na Górę św. Anny.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji działkowiczów rodzinnego ogrodu działkowego „Zgoda” z okazji 70-lecia istnienia jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinach. Te Deum.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji działkowiczów rodzinnego ogrodu działkowego „Miłość” jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo
Boże w rodzinach. Te Deum.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Marka Wystyrk 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 M a r y j n e
16.30 Msza św. Za + Elżbietę Usarek w 2 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Piotra, szwagra Jana.
CZWARTEK
16.08.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Michalinę Bulenda w 4 rocznicę śmierci.
2. Za + Teresę Postawka – dar od brata i bratowej.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Rodziny Cenusa.
18.00 Msza św. Za + Antoniego Magiera w 1 rocznicę śmierci.
PIĄTEK
17.08.2018r.
– Uroczystość św. Jacka, kapłana, gł. patrona archidiecezji i metropolii katowickiej
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Maksymiliana Jeszka w 15 rocznicę śmierci.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za +Małgorzatę Biela w 1 rocz. śmierci
2. Za + Helenę Fojcik w 1 rocz. śmierci
SOBOTA
18.08. 2018 r.
7.00 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Janusza Stokłosa w 15 rocz. śmierci
2. Za + Adolfa Widera /dar od rodziny Pawliczek i Rduch/
8.00 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Róże różańcowe nr 31-35 oraz Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty
17.00 Msza św. miesięczna za zmarłych Zalecanych.
XX NIEDZIELA
ZWYKŁA
19.08.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Władysławę i Ignacego Leputa, teściów Marię i Franciszka Bednarz
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Izabeli i Marcina Sobeczko z
okazji kolejnej 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 Renaty i Mariana Pluta z okazji
40-tej 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 Pani Aureli Kupczyk 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. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Małgorzaty i Bogusława z okazji
ich 60-tej rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

