O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 17-24.06.2018 r.
► Witamy w naszej Parafii księdza diakona z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego.
► Dziś o godz. 18.00 w Rydułtowskim Centrum Kultury odbędzie się promocja książki „Był naprawdę dobry” - to wspomnienia o ks. Franciszku Blachnickim z czasów kiedy duszpasterzował w naszej parafii.
W programie spotkanie z autorami i recenzentem, dyskusja panelowa, występ zespołu muzycznego, słodki
poczęstunek. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu współfinansowanego przez
miasto Rydułtowy: Władzom miasta, autorom, osobom które zechciały się podzielić wspomnieniami, przygotowującym spotkanie – liczymy na waszą obecność.
►Natomiast w Domku Maryi można zobaczyć kopie dokumentów znalezionych w kapsule czasu oraz inne
archiwalia. W przyszła niedzielę po Mszy o 10.30 zapraszamy przed grotę chętnych parafian do pamiątkowego zdjęcia, które wraz z aktualnymi dokumentami i filmem z Mszy odpustowej umieścimy w nowej kapsule.
► Duchowo łączymy się dziś z naszymi parafianami, którzy wraz z proboszczem przebywają na rekolekcjach
w Brennej.
► Zapraszamy wszystkich uczestników kręgu biblijnego i wykładów biblijnych w poniedziałek na Mszę św.
wieczorną, na zakończenie roku szkolnego w ramach Rydułtowskiej Szkoły Biblijnej.
►Wspólnota Miriam zaprasza kobiety we wtorek po wieczornej Mszy świętej do kaplicy w Domku Maryi na
adorację Najświętszego sakramentu w ciszy,
►Dobiega końca rok szkolny, uczniowie i nauczyciele pragną podziękować za czas edukacji: w środę
o godz. 19.00 Msza Święta Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum, w czwartek o 11.00 Msza Święta dla
młodzieży Liceum, a o godz. 16.00 Msza Święta dla Szkoły nr 1. Zapraszamy do udziału także nauczycieli
i rodziców.
►Ostatni przed wakacjami Wieczór z Dekalogiem odbędzie się w piątek o godz.19.00. Zapraszamy na
konferencje, Adorację Najświętszego Sakramentu – modlitwy i śpiewu uwielbienia.
► W sobotę o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza za Zmarłych Zalecanych. Zalecki, które będą odczytywane od godz. 16.45 można składać w zakrystii
► W dniach 23-30 czerwca ministranci i grupa młodzieżowa wraz z ks. Adamem będą przebywali na rekolekcjach życzymy im owocnego wypoczynku i pogłębienia wiary i prosimy o modlitwę w ich intencji
► Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za wszelkie ofiary na rzecz naszej parafii; składane w kopertach i na „cele kultu” dokonywane przelewem na konto parafii
►Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego” w którym przeczytamy: o kryzysie słowa drukowanego czyli
poważnym spadku wydawanych drukiem czasopism, artykuł o sanktuarium w Świętej Górze koło Gostynia,
W Małym Gościu znajdziemy kolorowy terminarz z mistrzostw świata, czyli niezbędnik każdego kibica, informacje o miejscach które warto odwiedzić w wakacje, oraz artykuł jak przejechać rowerem 600 km, ale
po pustyni?
►Zapraszamy do udziału w 73 Pieszej Rybnickiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Hasło tegoroczne „Oblubienica Ducha Świętego” Pielgrzymka rozpoczęcie we wtorek 31 lipca. /wyjście z Rybnika w środę 1 sierpnia/
zakończenie w niedzielę 5 sierpnia. Zapisy do grupy 5, która gromadzi pątników z Pszowa i Rydułtów
przyjmowane są w zakrystii. Koszt udziału w pielgrzymce płatny przy zapisach: dorośli 40 zł, dzieci i młodzież 35 zł. Dalsze informacje na plakatach..
►Zachęcamy do udziału we wrześniowej pielgrzymce na Węgry. Szczegóły wyjazdu znajdziemy w gablotkach, a zapisy przyjmowane są w zakrystii.
►Pragniemy poinformować Parafian, że w okresie wakacyjnym od 1-go lipca do 26-go sierpnia nie będzie
w niedziele Mszy św. o godz. 18.00, a Msze św. w tygodniu od 25-go czerwca do 25 -go sierpnia będą odprawiane o godz. 7.30 i 18.00, natomiast w soboty o godz. 7.30 i 17.00.
► Doroczne błogosławieństwo kierowców i pojazdów wraz z modlitwą za podróżujących będzie miało miejsce w niedzielę 29 lipca, po zakończeniu remontu nawierzchni ul. Plebiscytowej z zarazem w bliskości
wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców. Więcej informacji podamy w połowie lipca
►Udającym się na wakacje i urlopy życzymy odpowiedniej pogody, szerokiej drogi, miłego wypoczynku i
bezpiecznego powrotu do domu. Nie zapominajmy o niedzielnej Eucharystii, godziny sprawowania Mszy
świętych można sprawdzić na internetowych stronach diecezji i parafii. Przypominamy także o stosownym
stroju przy nawiedzeniu obiektów sakralnych.
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Helena Michel, Herbert Kieś
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XI NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIE W ROKU B ■ Przez sakrament chrztu świętego zostaliśmy włączeni do wielkiej
Bożej rodziny. Ojciec niebieski ztożyt w naszym sercu bezcenny skarb wiary, pozostawiając nam pełną
swobodę dysponowania nim. Od nas zależy, i /y będziemy go pielęgnować z troską, dbać o jego rozwój,
czy też przestaniemy się nim zajmować, co sprawi, że z upływem czasu zatracimy świadomość war- lości
otrzymanego daru. Sięgając pamięcią narodzin, przechodząc przez historię życia oraz patrząc na piękno
otaczającego świata, nie sposób nie dostrzec w tym wszystkim Boga, który - jak poucza prorok Ezechiel iluewo niskie wywyższa i sprawia, że sprawiedliwi mimo podeszłego wieku wydają owoce (por. psalm). Zadbajmy o to, by podobać się Panu, coraz bardziej wzrastali: w wierze i pełniąc uczynki miłosierdzia.
(Od Słowa do Zycia)
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja. Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

EWANGELIA

Przypowieść o ziarnku gorczycy.

Mk 4,26-34

+ Słowa Ewangelii według św. Marka.
Jezus powiedział do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i
w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie
wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon,
najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne
ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy; gdy się
je wysiewa w ziemię, jest najmniejsze ze
wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu takich
przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją
zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał
do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim
uczniom.
— Oto słowo Pańskie.
■ Całe życie przygotowujemy się na spotkanie z Panem, mając nadzieję, że będzie ono piękne. Wszystko, co było okryte tajemnicą, w jednej chwili stanie się
jasne i zapewne wzbudzi w nas zadziwienie. Zobaczymy, jak Bóg działał w naszych duszach, gdy otwieraliśmy się na Jego łaski, zrozumiemy cud sakramentów, które umacniały nas w drodze i pomagały wydobywać z serc Boże piękno. Nie wiemy, jak przebiega proces dojrzewania w wierze, ponieważ go nie widzimy,
lecz bądźmy pewni, że Jezus w stosownej chwili, tak jak swoim uczniom, wyjaśni nam wszystko. Bóg dokonuje przemiany naszych serc. Próba przyspieszenia tego procesu jest jak wyciąganie rośliny z ziemi, aby
szybciej urosła i pokazała swoją krasę. Bądźmy cierpliwi i zaczekajmy, aż pora żniwa nadejdzie.
(Od Słowa do Życia)

P O R Z Ą D E K
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17.06.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Jadwigę Kuznik w kolejną rocznicę śmierci o radość życia wiecznego oraz
o błogosławieństwo Boże dla jej męża i dzieci.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Magdaleny Ulbrich 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 Pana Henryka Smoluk z okazji 60 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 Państwa Anny i Tomasza Piela z okazji 15 rocznicy
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz 40 rocznicy urodzin Pani Anny jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
13.30 Msza św. ślubna: Anna Strzelecka – Bartosz Patek.
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 Pana Piotra Mrowiec z okazji 50 rocznicy urodzin
jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny. Te Deum.
18.00 Msza św. Za + Aleksandra Morawca w 13 rocznicę śmierci.
PONIEDZIAŁEK
18.06. 2018 r.
6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Otylię i Antoniego Elsner, rodziców z obu stron, braci Alfreda, Maksymiliana i Karola Rudek.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Matyldę, Alojzję i Roberta Mielańczyk, syna Alojzego, żonę Michalinę,
Elżbietę Cholewik, córkę Barbarę, Matyldę i Józefa Glenc.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Eugeniusza Zając w 1 rocznicę śmierci.
2. Za + Mariolę Reinhold w 10 rocznicę śmierci ++ dziadków.
WTOREK
19.06. 2018 r.
6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Annę Materzok we wspomnienie urodzin.
2. Za + Kunegundę Makoś, męża Stanisława ++ braci i dziadków.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. 1. Za + Marię Śliwa w 14 rocznicę śmierci.
2. Za +Bożenę Grabiec, ++rodziców Antoniego i Marię Grabiec, ++z rodziny Grabiec,+ Alfreda Sowa

18.00 Msza św. Za ++ rodziców Krystynę i Jerzego Wilczok, Zygfryda Newy.
ŚRODA
20.06. 2018 r.
6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za ++ Irenę i Karola Machnik w rocznicę śmierci.
2. Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji.
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Helenę i Konrada Kozik, Albertynę, Otylię i Emila Wawrzyńczyk.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Krystiana Burda w 3 rocznicę śmierci i we wspomnienie Urodzin.
2. Za ++ rodziców Marię i Józefa Wyżgoł, dziadków Bronisławę i Tomasza Bojdak, Martę i Józefa Wyżgoł, Marię i Stanisława Mężyk.
19.00 Msza św. W intencji uczniów, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum, /Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego/
CZWARTEK – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.
21.06. 2018 r.
6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. Za ++ Bertę i Edmunda Połomskich.

8.00 Msza św. Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Waleskę Wieczorek w 18 rocznicę śmierci ++ rodziców Ignacego i Augustynę.
2. Za + Michała Tytko, dziadków Reginę i Brunona Rupnik, Franciszkę i Jana Tytko.
11.00 Msza św. W intencji młodzieży i wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach z okazji zakończenia roku szkolnego katechetycznego.
12.00 Msza św. ślubna: Martyna Stacherczak – Adrian Miś.
16.00 Msza św. W intencji uczniów, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1, /zakończenie roku szkolnego i katechetycznego/
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Lidię Kuczera w 1 rocznicę śmierci.
2. W intencji Domowego Kościoła.
PIĄTEK
22.06.2018 r.
6.30 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego
7.00 Msza św. Za + Jadwigę Michałek w 23 rocznicę śmierci, męża Alojzego, syna Stefana.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. Za ++ Elżbietę i Stefana Zając ++ rodziców z obu stron.
16.00 Msza św. W intencji dzieci, rodziców i wychowawców z Ochronki oraz pozostałych przedszkoli na zakończenie roku pedagogicznego i katechetycznego.
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Sylwestra Kufka w 1 rocznicę śmierci.
2. Za ++ Elfrydę i Jerzego Szymik.
SOBOTA
23.06. 2018 r.
6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy
7.00 Msza św. Za + Władysława Grys w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, szwagra
Jana.
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Rodziny Domowego Kościoła oraz Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
8.15 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego za + ks. Bernarda Sigmunda w 8 rocznicę śmierci ++ rodziców i krewnych o dar życia wiecznego.
14.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Danuty i Romualda Sudoł z okazji 50
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jako podziękowanie za odebrane
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty
17.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Miesięczna za zmarłych zalecanych.
2. Za + męża Piotra Staniczek, jego rodziców i teściów.
NIEDZIELA – UROCZYSTŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 24.06.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Piotra Majer w 4 rocznicę śmierci.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Dariusza z okazji 50 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 Pani Erny Mandrysz z okazji 93 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 Jakuba z okazji 11 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża 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 Urszuli Basista z okazji 80 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 w intencji Mikołaja Mikeska z okazji 1 rocznicy urodzin, jego
rodziców i chrzestnych z prośbą o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla rodziny

