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O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 22-29.07.2018 r.
►Przeżywmy dziś kolejną wakacyjną niedzielę, XVI w Okresie Zwykłym, kolekta dzisiejsza jest
przeznaczona na potrzeby naszej parafii w szczególności na remont kaplicy na naszym cmentarzu.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary, także te składne w kopertach i przelewane na
konto, Przypominamy, że aby odliczyć kwotę o od podatku należy w tytule podać „na cele kultu religijnego”.
►Dziękujemy wszystkim paniom, które w minionym tygodniu przychodziły sprzątać naszą świątynię
po pracach tynkarskich, podziękowania kierujemy także pod adresem panów którzy w stawiali i
sprzątali rusztowania, a wcześniej pomagali przy przenoszeniu wyposażenia kaplicy cmentarnej.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za poświęcony czas i energię. Niech Bóg wynagrodzi
Wam ponoszony trud.
Przez najbliższy tydzień ściany będą wysychały, a w kolejnym będzie przeprowadzone malowanie
dwóch niszy okiennych.
►Modlitwę różańcową w sobotę poprowadzą Róże różańcowe od nr 16 do 20.
Popołudniu od 16.00 do 16.50 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, a następnie Msza za zmarłych w minionym miesiącu.
►W przyszłą niedzielę będziemy się modlić za wszystkich kierowców naszej parafii z prośbą
o bezpieczeństwo i błogosławieństwo, a po każdej Mszy dokonamy poświęcenia pojazdów, które
można zaparkować wzdłuż ul plebiscytowej, przy grocie i na parkingu przy probostwie.
►Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, natomiast środki zebrane podczas poświecenia pojazdów zostaną przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy z naszej diecezji.
►Zachęcamy do udziału w 73 Pieszej Rybnickiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Rozpoczęcie we
wtorek 31 lipca zakończenie w niedzielę 5 sierpnia. Zapisy 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.
►Zapraszamy do udziału w pielgrzymkach organizowanych przez naszą parafię:
- stanową, kobiet do Piekar Śl. w niedzielę 19 sierpnia,
- na Górę św. Anny w dniach 16-19 sierpnia
- na Węgry w dniach 17-20 września
Informacje na temat wyjazdów i kosztów na plakatach oraz w zakrystii, gdzie przyjmowane są także
zapisy.
►Prosimy aby osoby udające się na wrześniową pielgrzymką na Węgry wpłaciły w zakrystii zadatek w wysokości 300 zł. Prosimy także o uzupełnienie danych, tych którzy jeszcze tego nie uczynili
►Informujemy, że w przedsionku Oratorium św. Józefa został umieszczony regał z książką religijną. Można przyjść zabrać ze sobą książkę do poczytania w domu. Można oddać lub podać dalej.
Można też przynieść książki, z których już nie korzystamy a chcemy podzielić się z innymi. Polecamy książki na wakacje i nie tylko.
►W minionym tygodniu odprowadziliśmy do wieczności zmarłych: Rudolfa Konik
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►Wszystkim przed którymi jeszcze urlop życzymy dobrej pogody, miłego wypoczynku i bezpiecznego powrotu do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie zabrakło Eucharystii, nawiedzając miejsca sakralne pamiętajmy o stosownym stroju. Dzieci wyjeżdzające na zorganizowane kolonie i obozy wyposażmy w pisemne żądanie aby organizatorzy umożliwili im udział w praktykach religijnych.
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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIE W ROKU B ■ Doskonale znamy obraz Jezusa niosącego owcę na ramionach.
Figura pasterza często przywoływana w Piśmie Świętym jest obecna w Kościele także dzisiaj. Mówiąc o
Kościele hierarchicznym, często używamy określenia „pasterze”. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za przewodnictwo naszemu „stadu”. Jeremiasz słyszy dzisiaj przestrogę dla pasterzy, którzy
rozpraszają owce, rozpędzają je i nimi się nie zajmują. To zagrożenie jest aktualne także obecnie, dlatego
tak ważne jest wierne wsłuchiwanie się w słowo Boże i Tradycję Kościoła, dzięki której możemy być jednością. Nie możemy jednak spocząć na laurach, ale powinniśmy dalej wiernie zachowywać Boże przykazania.
(Od Słowa do Zycia)

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja.
Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

EWANGELIA

J 10,27

Jezus dobry pasterz.

Mk 6,30-34

+ Słowa Ewangelii według św. Marka.
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne
i wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na
posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc
łodzią na miejsce pustynne osobno.
Lecz widziano ich odpływających. Wielu
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze
wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i
zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak
owce nie mające pasterza. I zaczął ich
nauczać. — Oto słowo Pańskie.
■ Odpoczynek jest wyjątkowo ważną częścią naszego życia. Nawet nie tylko naszego, bo przecież sam
Bóg odpoczął po stworzeniu świata. Dlatego też wydaje się naturalny jeden dzień w ciągu tygodnia, kiedy
będziemy mogli oderwać się od pracy. Ważne jest także zbieranie sit na naszą codzienną walkę duchową. Takim czasem w ciągu roku są rekolekcje, zwłaszcza te, na które możemy wyjechać jak apostołowie:
pójdźcie wy sarnina pustkowie i wypocznijcie nieco. W dzisiejszym świecie, który nieustannie zachęca
nas do tego, abyśmy byli produktywni i efektywni, trudno jest zdecydować się na wyłączenie telefonu,
komputera, tylko po to, by odpocząć. Powinniśmy jednak się na to zdecydować zwłaszcza wtedy, gdy
wymaga to od nas pewnego wysiłku, by móc w spokoju sięgnąć do najlepszego Źródła.
(Od Słowa do Zycia)
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XV I NIEDZIELA ZWYKŁA
22.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. W intencji Parafian.
2. Za+ Jadwigę Langer - we wspomnienie urodzin
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Ludwiki i Jerzego z okazji 50-tej
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodzin. Te Deum.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pauliny Żmijewskiej z okazji 18 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji wnuka Szymona z okazji 10 rocznicy
urodzin 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 za wstwiennictwem Matki Bożej Fatimskiej w intencji
Pani Anny Szwagierczak z okazji 80 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.
PONIEDZIAŁEK Święto św. Brygidy zakonnicy
23.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Grzegorza Norek w 5-tą rocznicę
2. Za + Bogusława Sułkowskiego – dar od Rodzin: Granieczny, Swoboda i Matysik
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. Za + Antoniego Warło w 1-szą rocznicę śmierci z okazji urodzin oraz za
+ żonę Dorotę.
WTOREK Wspomnienie św. Kingi
24.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za+ Ernesta Doleżych z okazji urodzin
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za+ Karinę Depta w 1-szą rocznicę śmierci
2. Za+ Ks. Proboszcza Bernarda Sodzawicznego – dar od Krystyny i Piotra Kuna
ŚRODA Święto św. Jakuba Apostoła
25.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Dariusza Różyckiego w 10-tą rocznicę śmierci
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za+ Jadwigę Materzok w kolejną rocznicę śmierci oraz jej ++ rodziców
2. Za + Irenę Wawrzyńczyk w 3-cią rocznicę śmierci.
CZWARTEK – Wspomnienie św. Joachima i św. Anny
26.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za+ syna Andrzeja Kłosek, męża Romana ++ rodziców Wilhelma i
Agnieszkę Piechaczek oraz ++ teściów.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
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13.00 Ślub Konkordatowy Długosz Aldona – Jurecki Kamil
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Sylwii i Tomasza z okazji 15tej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodzin
PIĄTEK
27.07.2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Rudolfa Gamrotek w 1-szą rocznicę śmierci.
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. koncelebrowana:.
1. Za + Piotra Porembskiego
2. Za+ Elfrydę Karalin – dar od sąsiadów
SOBOTA
28.07. 2018 r.
7.00 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy
7.30 Msza św. Za+ Sławomira Tatara w 2-gą rocznicę śmierci.
8.00 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa, którą prowadzą
Róże różańcowe nr 16 - 20 oraz Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
15.00 Msza św. niemieckojęzyczna Za ++ Emila i Marię Radecki, Teodora i Martę
Ryszka, Romana Adamczyk
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty
17.00 Msza św. 30-to dniowa: Za + Koczy Irena, Michel Helena, Grabiec Janusz, Cebula Ewald, Gocman Gertruda, Kamiński Piotr, Fojcik Damian, Święty Agnieszka,
Szmidt Eugelbert, Karalin Elfryda, Rzytki Herman, Mrózek Leon, Auguścik Tadeusz
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
29.07.2018 r.
Po Mszach błogosławieństwo kierowców i pojazdów
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Za + Henryka z okazji 75-tej rocznicy urodzin.
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Jakuba Landsman z okazji 55-tej
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 Państwa Weroniki i Wojciecha Kwiecień z okazji 5-tej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla całej rodziny oraz w intencji córek: Hanny – 4 latka i Amelki - 2latka - o opiekę
Anioła Stróża
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Państwa Elżbiety i Alojzego Trzeciok z
okazji 50-tej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodzin. 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 Renaty i Adama Jenczmionka z okazji 15-tej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla całej rodzin.

