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► Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii składamy serdeczne „Bóg
zapłać” za złożone ofiary. Dziś od 11.30 w Domku Maryi okazja do spowiedzi dla osób słabosłyszących.
Zapraszamy na dzisiejsze nieszpory o godz. 16.00
► Przypominamy że Msze święte w lipcu i sierpniu są sprawowane w porządku wakacyjnym: od poniedziałku do piątku o 7.30 i 18.00 w sobotę o 7.30 i 17.00, natomiast w niedzielę o 7.30; 9.00; 10.30;
12.00 i 16.30 - nie będzie Mszy świętej o godz.18.00.
► W kaplicy Miłosierdzia Bożego można oglądać krzyż wraz z elementami które zostaną, zamontowane
na wieży naszego kościoła, prace montażowe zostały ze względu na dostępność specjalistycznego
sprzętu zostają przesunięte o tydzień i powinny rozpocząć się od przyszłego poniedziałku, wtedy to zamknięte będzie główne wejście do naszej świątyni i część przylegającego placu.
► W tym tygodniu przypadają, pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do udziału
w Mszach św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa zostanie odprawione w po Mszach
Św. . Okazja do Sakramentu Pokuty pół godziny przed każdą Mszą św.
► W piątek i sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych i starszych wiekiem parafian. Rozpoczęcie o godz. 9.00, adresy chorych prosimy zapisywać do środy w kancelarii lub zakrystii
► Modlitwę różańcową w sobotę rano poprowadzą Róże różańcowe od nr 1 do 5
► Zachęcamy do indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu sobotę od godz. 16.00 w tym
czasie okazja do spowiedzi.
►Zapraszamy do udziału w 73 Pieszej Rybnickiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Hasło tegoroczne
„Oblubienica Ducha Świętego” Pielgrzymka rozpoczęcie we wtorek 31 lipca, zakończenie w niedzielę
5 sierpnia. Zapisy do grupy 5, która gromadzi pątników z Pszowa i Rydułtów 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.
►Jeszcze w tym tygodniu przyjmowane są zapisy na pielgrzymkę na Węgry. Odbędzie się ona od poniedziałku 17 do czwartku 20 września. Odwiedzimy największe sanktuaria i zabytki nad Dunajem. Program znajdziemy w gablotkach, a zapisy przyjmowane są w zakrystii.
► "Od 2 do 9 lipca Miasto Rybnik i Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku zapraszają do udziału
w święcie młodych. Kampus będzie miejscem warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi W sobotę (7.07)
w kościele Matki Bożej Bolesnej odbędzie się modlitwa uwielbienia, a na rynku widowisko teatralne. W
niedzielę (8.07) o g. 15.30 w bazylice św. Antoniego bp Marek Szkudło odprawi Mszę św. w intencji
młodzieży i studentów, po której na rynku rozpoczną się koncerty: NiemaGOtu, Carrantuohill oraz TGD.
Wstęp na wszystkie wymienione wydarzenia jest wolny. Dodatkowe informacje na stronie internetowej
Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku: oraz na profilu facebook’owym
► Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
► W zakrystii są przyjmowane intencje Mszy Świętych, które kapłani odprawią podczas urlopu, bądź
zostaną odprawione przez księży goszczących w naszym kościele w lipcu i sierpniu.
►Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Rydułtowach zaprasza serdecznie wszystkich mogących oddać krew na akcję HDK, która odbędzie się w dniu 08.07.2018 r. na Rydułtowskim Rynku
w ambulansie do poboru krwi w godz. 9:00 - 14:00, rejestracja dawców do godz. 13:30.
►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Pan odwołał do wieczności: Ewalda Cebula, Piotra Kamińskiego, Gertrudę Gocman, Agnieszkę Święty,
►Życzymy udającym się na urlop dobrego wypoczynku, odpowiedniej pogody, radości spotkań z ludźmi,
odkrywania piękna stworzenia i bezpiecznego powrotu do domu. Pamiętajmy o modlitwie i niedzielnej
Eucharystii, zachęcamy do nawiedzenia sanktuariów i miejsc pątniczych na szlakach naszych podróży.
KONTO
PARAFIALNE

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

KONTO
PARAFIALNE

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 e w . . 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. P. Karol Lex
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Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach.
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIE W ROKU B ■ Dzisiejsza liturgia zachęca nas do uwielbienia Boga. Niedziela
jest wyjątkowym dniem, w którym zostawiamy wszystkie ważne czynności, prace, obowiązki, aby
przypomnieć sobie na nowo dzięki Komu możemy przeżywać naszą codzienność.
To Bóg sprawia, że stajemy się dziećmi światłości, i to Jego w tej Mszy św. będziemy prosić o to, aby nie
ogarnęły nas ciemności błędu. Wszystko, co Bóg stworzył na tym świecie, stworzył po to, aby było i niosło
zdrowie. Dlatego też Jezus, stając się człowiekiem, tak mocno wszedł w ludzką codzienność, aby w niej zaszczepić nadzieję i ufność w Boże działanie. Niech przyjęta dzisiaj Komunia św. odnawia nasze życie i uczy
nas nieustannego zjednoczenia z Bogiem w miłości.
/Od Słowa do Zycia/
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por.2Tm1,l0b

Alleluja, alleluja, alleluja.
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA

Mk 5,21-43

+ Słowa Ewangelii według św. Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał
się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi,
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią
ręce, aby ocalała i żyła". Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. A pewna kobieta
od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic
jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa". Zaraz też
ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc
wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął?" On jednak rozglądał się, aby ujrzeć
tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed
Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości". Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja
córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?" Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: „Nie bój się, tylko wierz". I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu
przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: „Czemu robicie zgiełk i płaczecie?
Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął
wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z
Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za
rękę, rzekł do niej: „Talitha kum", to znaczy: „Dziewczynko, mówię
ci,
wstań". Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem
dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. — Oto
słowo Pańskie.
■ Długi i obfity fragment Ewangelii pokazuje bardzo wyraźnie, że
Jezus nie był człowiekiem oderwanym od rzeczywistości, ale wręcz przeciwnie. Widzimy Go jako tego, który
twardo stąpa po ziemi, znając bolączki i problemy żyjących wokół Niego ludzi. Bieda Jaira i jego chorej córki
przekonuje Jezusa do wybrania się do ich domu. Z zamieszania korzysta cierpiąca na upływ krwi kobieta. Wystarczy pełne wiary dotknięcie płaszcza Jezusa, aby dokonał się cud. Kiedy Jezus w końcu dociera do domu
Jaira, jego córka już nie żyje. Jezus każe jednak jej wstać, jakby nic się nie stało. Poleca także, aby ją nakarmić, troszcząc się o zapewnienie podstawowych potrzeb. Potwierdza to troskę Boga o tych, którzy ufają Jego
słowu.
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01.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Jana Dzierżenga ++ rodziców i teściów, córkę Jadwigę.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Bernadety z okazji 55 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla całej rodziny.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Zdzisławy Szawerna z okazji 80
rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, oraz za + męża Waldemara i rodziców z obu
stron. Te Deum.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Mirosławy i Michała Czerny z okazji
20 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 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. z obrzędem chrztu św. Jakub Kłosek, Antoni Nieroda, Kaja Hanak.
(ochrzczone: Jakub Wojaczek, Przemysław Bauerek, Gustaw Wawrzyczek, Piotr Zielonka).
PONIEDZIAŁEK
02.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Leona Gwoździk, żonę Paulinę, syna Jana, Szymona Magiera, syna
Antoniego, Anielę i Wiktora Magiera.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Rudolfa Masarczyk, rodziców Marię i Albina Masarczyk.
2. Za + Franciszka Polczyk – dar od sąsiadów przy ul. Plebiscytowej blok Nr 44.
WTOREK – Święto św. Tomasza, Apostoła
03.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Tadeusza Zalewskich w rocznicę śmierci i we
wspomnienie urodzin.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + męża Józefa Świtula, rodziców Annę i Wilhelma.
2. Za + Bogusława Sułkowskiego – dar od rodziny Podstawka.
ŚRODA
04.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Ewalda Brzezina, rodziców, brata Jerzego, dziadków z obu stron.
2. Za + Henryka Hensel – dar od chrześniaka Piotra z rodziną ++ rodziców Marię i
Antoniego Szewczyk, Elżbietę i Alojzego Zachradny.
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. Za ++ Marię i Alojzego Majnusz, synową Teresę ++ rodziców z obu stron
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
05.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Teodora Koźlik w 20 rocznicę śmierci.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
11.00 Msza św. ślubna: Wioletta Sapek – Adrian Talik.
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17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa o powołania kapłańskie i zakonne oraz o uświęcenie duchowieństwa.
18.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o powołania kapłańskie i zakonne
oraz o uświęcenie duchowieństwa.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 06.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian.
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Henryka Golasz w dniu urodzin z podziękowaniem za posługę w naszym kościele z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata.
Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Wandę Kałuża w 1 rocznicę śmierci.
2. Za + Ks. Proboszcza Bernarda Sodzawicznego w 30 dzień po śmierci.
Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
07.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy
7.30 Msza św. Za + Franciszka Jędrośka.
8.00
Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Róże różańcowe nr 1 – 5 oraz Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
13.00 Msza św. ślubna: Nikola Podżorska – Krzysztof Paprotny.
14.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Urszuli Rduch z okazji 70 rocznicy
urodzin 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. Za + Ryszarda Byrskiego w 1 rocznicę śmierci ++ rodziców Marię i Karola,
Olgę i Ignacego ++ rodzeństwo z obu stron.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
08.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Jana Handschuh w 1 rocznicę śmierci.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Róży i Andrzeja z okazji 45
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 babci Ireny Kszuk z okazji 83 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 Państwa Moniki i Jerzego Bindacz 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.
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: Eliza Skaba, Paulina Byczek, Nadia Fornal,
Maksymilian Sosna.

