
 Przeżywamy II Niedzielę Adwentu. Jest to okres pobożnego i radosnego 
oczekiwania na przyjście Pana.  W sposób szczególny solidaryzujemy się  
z Kościołem na Wschodzie. Dlatego przed kościołem po mszach odbywa się 
zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Natomiast kolekta 
jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać  
 
 za wszystkie ofiary. 
----------------------  
 Zapraszamy na nabożeństwo adwentowe o godz. 16.00. W czasie Adwentu 

zapraszamy, zwłaszcza dzieci, na Msze św. roratnie - od poniedziałku do 
piątku o godz. 6.45. W środę z racji uroczystości nie będzie rorat. Wzorem lat 
ubiegłych zachęcamy także ofiarodawców do składania w zakrystii słodyczy 
dla dzieci i dziękujemy za już złożone dary. W czasie Adwentu nie będzie w 
czwartki mszy szkolnej. 
 Opłatki wigilijne, można nabyć po mszach u Sióstr Służebniczek przed ko-

ściołem. W zakrystii są także do nabycia Świece Wigilijnej Pomocy Caritas.  
 We wtorek 7 grudnia ks. Kamil obchodzi urodziny. Zapraszamy wszyst-

kich na Mszę św. o godz. 18.00 , na której będziemy dziękować Bogu za dar 
powołania ks. Kamila i prosić o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne 
łaski w posłudze kapłańskiej. 
 Również we wtorek 7 grudnia Wspólnota Barka zaprasza na godz. 19.00 

do kościoła na czuwanie modlitewne, a po nim na rozmowy i poczęstunek do 
oratorium. 
 W środę przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to 

jedno ze świąt patronalnych Sióstr Służebniczek, dlatego w ich intencji odpra-
wimy Mszę św. o godz. 7.00, na którą serdecznie zapraszamy. W tym dniu 
dziękujemy także Bogu za 125. rocznicę konsekracji naszej świątyni. Pamię-
tajmy w tym dniu w sposób szczególny o budowniczych i dobrodziejach na-
szego kościoła, o posługujących w nim przez ten okres czasu kapłanach i 
wszystkich Parafianach, którzy przyczynili się do jego wyglądu. 
 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest także świętem Dzieci Ma-

ryi. W ich intencji odprawimy mszę w wigilię uroczystości  - 7 grudnia, o godz. 
18.00. Podczas tej mszy Dzieci Maryi odnowią swe ślubowanie i przyjmą w 
swe szeregi nowych członków 
 W środę 8 grudnia po Mszy św. o godz. 8.15 spotkanie Ruchu Szensztac-

kiego, natomiast po mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego, a w orato-
rium spotkanie kobiet grupy Miriam. 
 Legion Maryi zaprasza na spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej. 
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Słowo życia: 
5 grudnia 2021–  II Niedziela Adwentu –Lk3 1-6 
6 grudnia 2021– Poniedziałek  -  Lk 517-26 
7 grudnia 2021– Wtorek   - Mt18,12-14 
8 grudnia 2021– Środa – Mt15,29-37 
9 grudnia 2021– Czwartek    - Lk1,26-38 
10 grudnia 2021– Piątek   - Mt11,11-15 
11 grudnia 2021– Sobota -  Mt17,10-13 
 
 

DRUGA NIEDZIELA                                                              05. 12. 2021 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary Laszczyńskiej  

z okazji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Te Deum. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii Bizoń z okazji 90 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św. W intencji Domowego Kościoła.   
12.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Anny z okazji 50 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 Pana Alojzego z okazji 70 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

16.00 Nabożeństwo adwentowe 
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Tymoteusz Ochojski (ochrzczone: 

Noemi Poźniak, Mikołaj Marcol) 
18.00 Msza św. Za + Adolfa Widera we wspomnienie urodzin 

 

PONIEDZIAŁEK                                                                       06.12. 2021r.   
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za ++ Franciszka i Gertrudę Lenort, Paulinę i Aloj-

zego Koczy 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Reginę i Brunona Rupnik, wnuka Michała 

18.00  Msza św. Za + Grażynę Żymełka we wspomnienie urodzin 
  

WTOREK – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK         07. 12. 2021 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Violettę Zimny   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Józefa Rudnickiego, Małgorzatę i Wilhelma Mandrysz 

w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ teściów z obu stron. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji Ks. Ka-
mila Kiszewskiego z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej. 
2. W intencji dzieci Maryi. 
  

ŚRODA   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP                                 08.12.2021r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Niepoka-
lanie Poczętej w intencji Sióstr Służebniczek z okazji Patronalnego 
Święta z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże  

2. Dziękczynna, w intencji budowniczych i dobrodziejów naszego 
kościoła, aby żywym Bóg błogosławił, a zmarłych przyjął do grona 
swoich wybranych, z okazji 125 rocznicy poświęcenia naszej świą-
tyni.  

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Janusza Przesmyckiego w 1 rocznicę śmierci oraz 

brata Krzysztofa w 5 rocznicę śmierci 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + męża Wiesława Napiórkowskiego w 23 rocznicę śmierci 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji  Elfrydy Sosna z okazji 80 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz za ++ męża 
Jana i syna Henryka.  
 

CZWARTEK                                                                          09. 12. 2020 r.   
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Eugeniusz 

Rzytki z okazji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. W intencjo poczętego dziecka o prawidłowy rozwój i zdro-

wie 
18.00 Msza św. Koncelebrowana:  

1. Za + Stanisława Leks we wspomnienie urodzin 
2. Za ++ Gertrudę i Franciszka Lenort, Paulinę i Alojzego Koczy 
  

PIĄTEK                                                                                   10. 12. 2021 r.  
6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Z a ++ rodziców Elżbietę i Eryka Pilny  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Mariusza Adamczyk w 1 rocznicę śmierci.  

18.00 Msza św. Koncelebrowana: 
1. Za + Jadwigę Seman w 5 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Jadwigę i Pawła Koczy 
  

SOBOTA                                                                               11. 12. 2021 r.  



6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Piotra Jordan ++ rodziców i teściów 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi żywy różaniec 
mężczyzn oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

 
 

8.15 

cd. intencji 
 
Msza św. Za + Jana Świtula we wspomnienie 80 rocznicy urodzin 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ rodziców Elinę i Henryka Newe 
2. Za + Urszulę Słupik w 1 rocznicę śmierci. 
 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                          12. 12. 2021 r. 
6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Józefa Staniek we wspomnienie urodzin. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa Gołąb z okazji 80 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego Lippa z okazji 88 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji  Damiana Myśliwiec z oka-
zji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum 
Po Mszy św. chrzest św. Kamila Konieczny 

16.00 Nabożeństwo adwentowe  
16.30 Msza św. Koncelebrowana: 

1. W intencji rocznych dzieci: Liliana Mleczek (Antonina Żurek). 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława i Aleksandry Malejka 
z okazji ich urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                               

18.00 Msza św. Za + Edeltraudę Szolc w 1 rocznicę śmierci. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cd. ogłoszeń 
 
 W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, Dzieci Maryi mają spotka-

nie o godz. 10.00, a grupa AA zaprasza o godz. 18.00 do Domku Maryi na 
otwarte mityngi dla osób zmagających się z problemami choroby alkoholowej.  
 Codziennie w kościele są Godzinki, ale w czasie rorat będą o godz. 6.00, 

natomiast w sobotę i niedzielę o 6.30. O godz. 8.00 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego, w soboty o 7.30 modlitwa różańcowa, którą w tym tygodniu popro-
wadzą mężczyźni żywego różańca. Od godz. 16.00 adoracja i okazja do spo-
wiedzi. 
 Zbiórka żywności Caritas dla osób potrzebujących z naszej Parafii, która 

odbywa się w sklepie Lewiatan przy ul Plebiscytowej (naprzeciw szpitala) jest 
przedłużona do soboty 11 grudnia. 
 W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy w naszej Parafii akcję pt.: „Anioł Do-

broci”. Bóg zapłać wszystkim osobom, które włączyły się w to szlachetne 
dzieło. Na adwentowej dekoracji znajduje się jeszcze kilka numerowanych 
gwiazdek. Każdy numer jest przyporządkowany jednemu z dzieci będących 
pod opieką parafialnej grupy Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. Jeśli jesz-
cze ktoś chce – na wzór szlachetnej paczki, ufundować paczkę świąteczną dla 
tego dziecka, może zdjąć z dekoracji gwiazdkę i zgłosić się z nią do proboszcza.  
 Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa 

Niedzielnego. W repertuarze filmowym na grudzień, RCK zaprasza na film 
"Nędzarz i madame" oraz "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie". Szczegó-
łowy repertuar na stronie https://rck.rydultowy.pl/  
 Przedświąteczny obchód chorych i starszych Parafian z posługą sakramen-

talną będzie 17 i 18 grudnia.  
 W związku z nowymi regulacjami związanymi z COVID-19 informujemy, 

że w naszym kościele, który może pomieścić jednorazowo do 700 osób, zmie-
nione zostały limity dla osób niezaszczepionych, a które od 1 grudnia wynoszą 
50% dopuszczalnych miejsc, czyli do 350 osób. Limity te nie dotyczą osób za-
szczepionych. Jednocześnie przypominamy Parafianom o odpowiedzialności i 



miłości bliźniego realizowanych także poprzez zachowanie zasady DDM (dy-
stans, dezynfekcja, maseczka) 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: Piotr Stachowiak, Dawid Pozimski, 
Agnieszka Kochańska i Sławomir Złotkowski. Wieczny odpoczynek… 


