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►W ostatnią czerwcową niedzielę obchodzimy Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, kolekta dzisiejsza 
jest przeznaczona na bieżące potrzeby naszej parafii, składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy dar serca.  

Dziś po Mszy o 10.30 przed grotą pragniemy zrobić pamiątkowe zdjęcie parafian, które umieścimy dla po-
tomnych w kapsule czasu, zachęcamy do przybycia. 

►Dziękujemy wszystkim którzy w minioną niedzielę pomagali w organizacji promocji książki o Słudze Bo-
żym, księdzu Franciszku Blachnickim. Za wszelki trud, poświęcony czas składamy serdeczne Bóg zapłać 
wszystkim zaangażowanym. Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji. 

►W Domku Maryi jeszcze dziś można zobaczyć kopie dokumentów znalezionych w kapsule czasu oraz in-
ne archiwalia. W tym tygodniu w kuli u podstawy krzyża zostaną umieszczone dwie kapsuły w jednej znajdą 
się dokumenty znalezione pochodzące z minionych wieków, a drugiej aktualne, a w następnym tygodniu 
prowadzone będą prace montażowe na wieży naszego kościoła, gdzie w złoconej kuli zostaną umieszczo-
ne kapsuły czasu. 

►Od jutra Msze święte w naszym kościele będą 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. 

►Od wtorku do czwartku na terenie przylegającym do kościoła będą miały miejsce w godzinach od 10.00 
do 14.00 ćwiczenia Prewencyjne Straży Pożarnej, dlatego cześć placu będzie zamknięta dla użytku. Pro-
simy o wyrozumiałość.  

► W piątek wraz z całym Kościołem Powszechnym obchodzimy Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, 
zapraszamy na Eucharystię, chcemy polecać w modlitwach papieża Franciszka, naszych biskupów, modlić 
się także o nowe powołania do służby w Kościele. Kolekta w  tym dniu jest przeznaczona na potrzeby Stolicy 
Apostolskiej /tzw. Świętopietrze/ 

►Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza w piątek do Oratorium św. Józefa na wykład dra Piotra Grabca: 
”Cukrzyca jako choroba wieńcowa, czyli dlaczego diabetycy umierają na serce”  

►W sobotę od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. O godz. 17.00 
Msza święta 30-dniowa za zmarłych w minionym miesiącu. 

►W przyszła niedzielę na Mszy świętej o godz. 16.30 udzielać będziemy sakramentu Chrztu naszym naj-
młodszym parafianom. Nauka dla rodziców i chrzestnych przed chrztem Domku Maryi w sobotę o godz. 
15.00  

►Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego organizuje w dniach 12-15 lipca wyjazd na św. Górę  w Gostyniu w 
Wielkopolsce. To sanktuarium było szeroko opisane w minionym tygodniu w Gościu Niedzielnym. Dalsze 
informacje dla zainteresowanych w zakrystii. 

►Zapraszamy do udziału w 73 Pieszej Rybnickiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Hasło tegoroczne „Oblubie-
nica 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, po Mszach świętych. 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. Pragniemy odwiedzić największe sank-
tuaria i zabytki nad Dunajem, oraz poznać kulturę naszych Bratanków. Szczegóły wyjazdu znajdziemy                         
w gablotkach, a zapisy przyjmowane są do połowy lipca w zakrystii.                         

►W galerii naszej strony internetowej można zobaczyć zdjęcia z rekolekcji parafialnych w Brennej i inne  z 
aktualnych wydarzeń w naszej parafii 

►Komenda Hufca ZHP „ Błękitne Niebo” w Rydułtowach informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami na ob-
ozie harcerskim w Jeleśni w okresie od 9 do 23 lipca 2018r , istnieje możliwość uzyskania dotacji do wyjaz-
du z Urzędu Miasta Rydułtowy. Więcej szczegółowych informacji w Komendzie Hufca ul. Ofiar Terroru 99  

►Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrej pogody, miłego wypoczynku i bezpiecznego powrotu 
do domu. Zadbajmy aby w dzień Pański nie zabrakło Eucharystii, nawiedzając miejsca sakralne pamiętaj-
my o stosownym stroju. Dzieci wyjeżdzające na zorganizowane kolonie i obozy wyposażmy w pisemne żą-
danie aby organizatorzy umożliwili im udział w praktykach religijnych. 

►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Pan odwołał do wieczności: Ewalda Cebula    
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U R O C Z Y S T O Ś Ć  N A R O D Z E N I A  

Ś W .  J A N A  C H R Z C I C I E L A  
CZYTANIE W ROKU B  ■ Ten będzie wielki w oczach Pana - tak antyfona na wejście przedstawia osobę 
Jana Chrzciciela. Przygotowanie drogi Panu było niezwykle ważną misją, którą realizował do końca z 
prawdziwym zaangażowaniem. Pełen Ducha Świętego napominał lud, by porzucił ścieżki grzechu. Jeste-
śmy powołani do podążania drogą prowadzącą do zbawienia, która nie jest wolna od trudów i zagrożeń. 
Schodzimy z niej, ilekroć dokonujemy grzesznych wyborów. Każdy z nas jest dla Boga wielki i niepo-
wtarzalny. Nie może być inaczej, ponieważ zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo. Złożone w nas 
piękno, podziwiane przez aniołów, przesłania tylko grzech. Sakramenty pomagają powrócić do stanu łaski i 
rozpocząć na nowo świętą wędrówkę, której towarzyszy potężna modlitwa świętego Jana Chrzciciela (mo-
dlitwa po komunii).                                                                                                   (Od Słowa do Zycia) 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                                       J1,7;tt1,17 
 

Alleluja, alleluja, alleluja. Jan przyszedł świadczyć o światłości, aby przygotować Panu lud doskonały. 
 

EWANGELIA        Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela             Łk 1,5-17 
 

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien ka-
płan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. 
Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej 
Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i 
postępowali nienagannie według wszystkich 
przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak 
dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje 
zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyzna-
czonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę ka-
płańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwycza-
jem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do 
przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A 
cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadze-
nia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po 
prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na 
ten widok Zachariasz i strach padł na niego.Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu; two-
ja prośba została wysłuchana; żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie 
to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w 
oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. 
Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy 
Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, 
by przygotować Panu lud doskonały*. Oto słowo Pańskie. 
 
■ Wydawać się może, że życie w bliskości z Panem jest wolne od cierpienia. Jednak im bardziej zażyła re-
lacja z Bogiem, tym większy udział w krzyżu Chrystusa, ale też większa wewnętrzna wolność, pokój, ra-
dość. Elżbieta i Zachariasz byli sprawiedliwi wobec Boga, nienagannie wypełniali przepisy Prawa. Nie mieli 
jednak dziecka, a potomstwo było dla Żydów znakiem błogosławieństwa. Mimo to pozostali wierni. Trudne, 
ale na pewno możliwe jest trwanie przez całe lata na modli twie, z wciąż niesłabnącą wiarą. Dzisiejsza 
Ewangelia jest umocnieniem i zarazem zachętą, by nie ustawać w prośbach. Otrzymujemy upragnione łaski 
zupełnie darmo, nie w nagrodę za dobre sprawowanie, zasługi czy heroiczne wysiłki. Nasza wierność - do-
wód miłości i zaufania - powinna być niezależna od ofiarowanych nam Bożych darów. 
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  NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCIELA  24.06.2018 r.  

7.00 Godzinki o NMP           
7.30  Msza św. Za + syna Piotra Majer w 4 rocznicę śmierci. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Dariusza z okazji 50 rocznicy uro-
dzin 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 błogosławień-
stwo 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 Nieszpory niedzie lne  
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 błogosławień-
stwo 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 błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny 

PONIEDZIAŁEK                                                                                            25.06. 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7.00 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego          
7.30  Msza św. Za + Janinę Hausman we wspomnienie urodzin.                          
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                        

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Irenę Staniek w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ Wiktorię i Karola Swoboda, córkę Annę. 

WTOREK                                                                                                       26.06. 2018 r.                                                                                                                                   

7.00 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego          
7.30 Msza św. Za + Tadeusza Bugdoł w kolejną rocznicę śmierci.  

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Mieczysława Galanek. 
2. Za + Jadwigę Kowol w 10 rocznicę śmierci, męża Jana, syna Piotra, rodziców 
Henryka i Paulinę Kowol, Józefa i Paulinę Nowak. 

ŚRODA                                                                                                          27.06. 2018 r.                                                        

7.00 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego          
7.30 Msza św. Za + Tomasza Baranowskiego w rocznicę śmierci.    
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    

18.00   Msza św. koncelebrowana:  
1.  Za + brata Lucjana Robenek w 2 rocznicę śmierci, żonę Cecylię. 
2. Za + Jana Święty, żonę Henrykę oraz ++ rodziców z obu stron – dar od sio-
strzeńców i siostrzenic.          
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CZWARTEK  - Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.                         28.06. 2018 r.                                           

7.00 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego          
7.30  Msza św. Za + Józefa Pozimskiego w 29 rocznicę śmierci, żonę Otylię, syna Andrzeja.  

 8.00 Msza św. Koronka do Miłosierdzia Bożego 
14.00 Msza św. ślubna: Emilia Klos – Mateusz Fojcik.  
18.00 Msza św. Za + Emilię Mika we wspomnienie urodzin, męża Franciszka oraz Henry-

ka i Gertrudę Grzybek.   

PIĄTEK - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA  29.06.2018 r. 

7.00 Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego          
7.30 Msza św. Za + Dawida Pytlik w 12 rocznicę śmierci.  

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Janusza Jonderko w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Bogusława Sułkowskiego – dar od rodziny Piątków. 

SOBOTA                                                                                                       30.06. 2018 r.                                                                                                        

7.00 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.30  Msza św. Za + Józefa Durczok w kolejną rocznicę śmierci.  
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowa-

dzą Siostry Służebniczki oraz  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy  
13.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Aldony z okazji 50 rocznicy urodzin 

i w intencji Państwa Aldony i Grzegorza Lepiarczyk 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.        

15.00  Msza św. w języku niemieckim: Za + siostrę Irenę oraz ++ rodziców. 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu pokuty 
17.00  Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Stefania Pyszny, Ryszard Matuszek, Krystyna 

Walkowiak, Piotr Gocman, Maksymilian Kuśka, Łucja Twardzik, Maria Stebel, Jan 
Sierpiński, Henryk Hensel, Bogusław Sułkowski. 

 XIII NIEDZIELA  ZWYKŁA                                                         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 uro-
dzin 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 błogo-
sławieństwo 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 podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny.           

16.00 Nieszpory niedzie lne  
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Jakub Kłosek, Antoni Nieroda, Kaja Hanak.                                         

(ochrzczone: Jakub Wojaczek, Przemysław Bauerek, Gustaw Wawrzyczek, Piotr 
Zielonka).   

 


