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 Dziś obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już we-
szli do chwały nieba, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazują drogę do świętości. W dalszym 
ciągu gromadzimy środki na budowę nowego muru wokół kaplicy przedpogrzebowej. Serdecznie Bóg 
zapłać! wszystkim ofiarodawcom.  
 W dalszym ciągu zawieszone są wszelkie spotkania katechetyczne i formacyjne grup działających na 

terenie parafii. Odbywają się tylko nabożeństwa i Msze św. z zachowaniem wszystkich norm sanitarnych. 
Wewnątrz świątyni może jednocześnie przebywać 122 osoby, pamiętajmy o maseczkach, dezynfekcji rąk i 
zachowaniu dystansu. Przypominamy, że przez czas trwania obostrzeń Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspen-
sy od obowiązku uczestnictwa w obowiązku niedzielnej Mszy św.  
 Przypominamy o dekrecie wydanym z polecenia papieża Franciszka, w którym  rozszerzono możli-

wość uzyskania odpustu za zmarłych na wszystkie dni listopada tym, którzy w tym czasie odwiedzają 
cmentarza i modlą się za zmarłych. Na mocy tego dekretu osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie 
mogą opuścić domów z powodu nałożonych restrykcji, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze duchowej 
łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwie za zmarłych. Osoby takie muszą przy tym odrzucić wszelkie 
przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przy-
stąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz 
odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład Laudesów lub 
Nieszporów z Oficjum za zmarłych, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych 
zwykle zmarłym przez wiernych. Prosimy zatem o to, aby rozłożyć wizyty na cmentarzu na okres całego li-
stopada celem uzyskania odpustu za zmarłych. 
 Modlitwę Różańcową w listopadzie odmawiać będziemy codziennie – będziemy polecać w niej 

zmarłych zalecanych w wypominkach oraz modlić się o ustanie pandemii, pokój i ład w społeczeństwie. 
Do 8 listopada o godz. 17.15,  a po 8 listopada zgodnie z zaleceniem Księdza Arcybiskupa o 20.30 i bę-
dziemy kończyli apelem jasnogórskim. Wypominki za zmarłych można wrzucać do skarbony opisanej i 
umieszczonej w kościele. Prosimy o zachowanie limitów osób mogących przebywać jednocześnie na litur-
gii. Jednocześnie przypominamy, że każda msza i nabożeństwo z naszego kościoła jest transmitowane na 
stronie internetowej parafii. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w liturgii zachęcamy do łączności du-
chowej i poprzez Internet. Jak słyszeliście w piątkowym rozporządzeniu Rady Ministrów – cmentarze do 2 
listopada są zamknięte. 
 Zachęcamy do uzyskania odpustu za zmarłych poprzez modlitwę i uczestnictwo w liturgii w kościele 

zachowując obowiązujące limity. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać poprzez 
pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”, „Wierzę”, modlitwy w intencjach Oj-
ca Św., odprawienie spowiedzi, przyjęcia komunii i zachowania wolności od przywiązanie do jakiegokol-
wiek grzechu. 
  W czwartek o godz. 19.00 adoracja przygotowana przez wspólnotę „Barka”.  
 W Kaplicy Miłosierdzia Bożego znajduje się wystawa prac dziecięcych o tematyce św. Jana Pawła II. 

Katecheci skontaktują się z autorami prac, aby wręczyć im nagrody. 
 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msza św. 

o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w czwartek o godz. 7.00. Po niej nabożeństwo pierwszo 
czwartkowe. Msza święta szkolna w  o 16.30. Od godz.16.00 okazja do spowiedzi. 
 W pierwszy piątek miesiąca msza św. do NSPJ w intencji Parafian o godz. 7.00, a po niej nabożeń-

stwo wynagradzające NSPJ. Msza św. w intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych o godz. 
18.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.00. W pierwszą sobotę miesiąca rano msze św. w intencji człon-
ków Róż Różańcowych oraz w intencji rodzin przyjmujących obraz MB Szensztackiej.  
 W piątek i sobotę począwszy od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną, zapisy 

przyjmowane są w zakrystii i kancelarii do środy.  
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P O R ZĄD E K   N A B OŻEŃ S T W   1 - 8 . 1 1 . 2 0 2 0 r .  
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                                      01. 11. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Elżbietę Cholewik, córkę Barbarę, ojca Antoniego, Roberta i Alojzego Mielań-

czyk, Eugeniusza Czogała, Jana i Mariannę Chrzanowskich, syna Antoniego, Tadeusza Witt. 
9.00 Msza św. Za + Waltra Urbasik w 8 rocznicę śmierci, Ryszarda Wawrzyńczyk w rocznicę 

śmierci oraz + Piotra Szewczyk 
10.30 Msza św. Za + Dawida Pytlik 
12.00  Msza św. Za + Krystiana Burda 
15.45 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
16.30  Msza św. Za ++ Stefanię i Ryszarda Wojtaszek 
18.00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Karola Achtelik, Erykę i Felicyts Raszczyk 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych           02. 11. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Elżbietę Waniek w 3 rocznicę śmierci.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Augustynę Landkocz w 2 rocznicę śmierci, męża Józefa.  
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00  Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Jerzego Stopa w kolejną rocznicę śmierci, jego rodziców Rudolfa i Michalinę. 
2. Za + Zdzisława Kamińskiego w 1 rocznicę śmierci, żonę Jadwigę w 2 rocznicę śmierci. 
3. Za + Jana Górnik – dar od koleżanek i kolegów z L.O. w Rydułtowach. 

WTOREK                                                                                                  03. 11. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Augustyna Koźlik, dwóch synów Teodora i Józefa. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Pawła Mrowiec, rodziców Mrowiec, Beker.  
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Alfreda Nawrat, żonę Jadwigę, rodziców i teściów. 
2. Za ++ Roberta i Martę Stebel, ich synów Zygmunta, Gerarda i Józefa. 

ŚRODA – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa                                                    
04.11.2020 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Józefa Szarek – dar od sąsiadów przy ul. Tetmajera. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Jurczyk, zięcia Bogdana, rodziców Wojaczek, syna Adama, syno-

http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl/


wą Grażynę. 
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Emilię i Augustyna Wita, córki Leokadię i Gabrielę, syna Jerzego.   
2. Za ++ Teresę i Franciszka Polczyk, rodziców z obu stron i zmarłe rodzeństwo.   

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                           05. 11. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów pracujących i 

pochodzących z naszej parafii oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i o 
uświęcenie duchowieństwa.  
Po Mszy św. nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Czesława Nowakowskiego, jego rodziców, brata Tadeusza oraz za + teściową 

Katarzynę. 
16.30 Msza św. szkolna: Za ++ Halinę i Henryka Siedlaczek.  
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Ząbek, rodzeństwo, Jerzego Morgała i zmarłych z ro-
dziny 
2. Za ++ rodziców Zofię i Jerzego Bednarek, Wandę i Stanisława Romanowskich. 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                                                  06.11.2020r.                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + męża Kazimierza Procek. 
17.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. W intencji dzieci komunijnych ich rodziców i chrzestnych.  
2. Za + Klarę Wojciechowską w 1 rocznicę śmierci.   

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                                07. 11. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztackiej.  

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 21 - 25 
oraz Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji członków Różańca świętego oraz za ++ Gertrudę Stasiowską, Marię Ulfig, Hele-
nę Śmieja, Krystynę Wacławczyk. 
2. Za + Franciszka Durczok w 4 rocznicę śmierci, o radość życia wiecznego. 

16.15 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
17.00 Msza św. koncelebrowana  

1. Za + Ryszarda Opara we wspomnienie 58 rocznicy urodzin.  
2. Za ++ Weronikę Lisiecką i Edwarda Oroń.  
Po Mszy św. chrzest - Kacper Jakubczyk.  

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA                                          08. 11. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana z okazji 65 rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny z okazji 30 rocznicy urodzin, oraz w in-
tencji córki Agaty z okazji przyjęcia sakramentu chrztu św., z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Po Mszy św. chrzest – Agata Błaszczok.  

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Brzeziok z okazji 60 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. Te Deum. 

12.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii Goleń z okazji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny Gwóźdź z okazji 70 rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum.  
3. Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli Świerczek z okazji 90 rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. koncelebrowana: 

1. Msza św. z obrzędem chrztu św. Lidia Barnaś, Zofia Szozda (ochrzczone: Zuzanna Wy-
pchoł, Joanna Górecka, Nikodem Pichura, Kacper Jakubczyk) 
2. W intencji rocznych dzieci: Jan Mleczek, Karolina Koźlik, Bruno Paprotny, (Nadia Mate-
rzok, Laura Paprotny, Ignacy Gwoździk) 
3. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Jana z okazji 55 rocznicy zawarcia sakramentalne-
go związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie  i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.  

18.00 Msza św. Za + Dorotę Kaczmarską w 5 rocznicę śmierci, Marię i Józefa Golor. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W sobotę 
po mszy porannej nabożeństwo różańcowe, które w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe nr 21-25, 
a o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej.  
 Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbędzie się wyjątkowo w sobotę 7 listopada o 

godz. 15.00. Proszę zgłosić telefonicznie w kancelarii chęć uczestnictwa w nauce. 
 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. W 

kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Niedzielnego. W za-
krystii są do nabycia kalendarze ścienne na rok 2021.  
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na renowację katedry w Katowicach. W ubiegłym tygo-

dniu podczas kolekty specjalnej na budowę nowego muru zebrano w kościele łącznie z ofiarami koperto-
wymi 9154 zł. Jednocześnie od początku miesiąca na konto parafii wpłynęło ok 16,5 tys. zł na ten sam cel. 
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Wpłaty te i dalsze ofiary pomogą nam rozliczyć się z postawienia 
pierwszego odcinka muru, którego wartość ofertowa kosztorysu wynosi ponad 166 tys. zł.  
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana:  Jadwiga Seman, Henryk Milion. Wieczny odpoczynek… 

 
 


