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 Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w modli-
twach o naszych braciach i siostrach nadal w wielu krajach prześladowanych za wiarę. Kolek-
ta dzisiejsza jest przeznaczona na renowację katowickiej katedry.  

 Od soboty obowiązują dalsze obostrzenia w związku z pandemią. Obecnie w kościele może 
na liturgii przebywać jednocześnie do 60 osób. Pamiętajmy o maseczkach, dezynfekcji rąk i za-
chowaniu dystansu. W ławkach proszę zajmować tylko te oznaczone miejsca. Przypominamy, 
że przez czas trwania obostrzeń Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnic-
twa w obowiązku niedzielnej Mszy św. Każda liturgia z naszego kościoła jest transmitowana 
przez Internet i można ją oglądać na stronie parafialnej.  

 Przypominamy, że odpust za zmarłych można w tym roku uzyskać we wszystkie dni listopa-
da. Także osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie mogą opuścić domów z powodu nało-
żonych restrykcji, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnotą 
wiernych i modlitwie za zmarłych. Prosimy aby rozłożyć wizyty na cmentarzu na okres całego li-
stopada celem uzyskania odpustu za zmarłych. 

 W poniedziałek 9 listopada zapraszamy do kościoła na spotkanie podsumowujące wszyst-
kich przygotowujących się do pełnienia posługi lektora i kantora w naszej Parafii. Spotkanie 
będzie bezpośrednio po mszy wieczornej.  

 Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w piątek 13 listopada na spotkanie ale w formie 
ON-LINE na naszej stronie parafialnej. Początek o godz. 19.00, a do wysłuchania będzie konfe-
rencja i świadectwo. 

 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. Dziś 8 listopada o godz. 15.45,  a od jutra zgodnie z zaleceniem Księdza Arcybi-
skupa o 20.30 i będziemy kończyli apelem jasnogórskim. Wypominki za zmarłych można wrzu-
cać do skarbony opisanej i umieszczonej w kościele.  

 Parafianie pragnący ofiarować choinki ze swoich posesji do wystroju kościoła na święta Bo-
żego Narodzenia proszeni są o kontakt z kancelarią parafialną. 

 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 26-30, a o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spo-
wiedzi świętej.  

 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. 
W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Niedziel-
nego.   

 W przyszłą niedzielę zbiórka przeznaczona na Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie.  
 W ubiegłym tygodniu podczas kolekty potrzeby parafii – na budowę nowego muru wokół 

kaplicy przedpogrzebowej zebrano w kościele łącznie z ofiarami kopertowymi 5320 zł, a na 
konto parafii wpłynęło ok 6 tys. zł na ten sam cel. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Koszty 
pierwszego odcinka muru, który pokryjemy z tych wpłat wynosi ponad 166 tys. zł. Jak zauważy-
liście jest już wykop pod mur i aktualnie przygotowuje się zbrojenie terenu. Na stronie para-
fialnej znajdziecie projekt nowego muru w jego ostatecznej formie. W galerii znajdują się także 
fotoreportaż z parafialnego festynu dziecięcego oraz najnowsze zdjęcia naszego kościoła.  
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6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana z okazji 65 rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem 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 intencji córki Agaty z okazji przyjęcia sakramentu chrztu św., z podzięko-

waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i błogo-

sławieństwo Boże dla całej rodziny. 

Po Mszy św. chrzest – Agata Błaszczok.            
10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Brzeziok z okazji 60 roczni-

cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-

wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
12.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii Goleń z okazji 70 rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem 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 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Bo-

że dla całej rodziny. Te Deum.  

3. Do Opatrzności Bożej w intencji Anieli Świerczek z okazji 90 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Bo-

że dla całej rodziny. Te Deum. 
15.45 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych  
16.30  Msza św. koncelebrowana: 

1. Msza św. z obrzędem chrztu św. Lidia Barnaś ( ochrzczone: Zuzanna Wypchoł, 

Joanna Górecka, Nikodem Pichura, Kacper Jakubczyk ) 

2. W intencji rocznych dzieci: Jan Mleczek, Karolina Koźlik, Bruno Paprotny,   

(Nadia Materzok, Laura Paprotny, Ignacy Gwoździk) 

3. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Jana z okazji 55 rocznicy zawarcia sa-

kramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 

prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
18.00 Msza św. Za + Dorotę Kaczmarską w 5 rocznicę śmierci, Marię i Józefa Golor. 

PONIEDZIAŁEK – Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej                           09. 11. 2020r.                                                                                                               

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jadwigę Seman – dar od sąsiadów Wycisk i Skowronek.    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej w intencji 

Członków Legionu Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże w rodzinach.    

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


18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + męża Jerzego Goleń w 12 rocznicę śmierci, rodziców Marię i Franciszka 

Mateja, teściów Martę i Wilhelma Goleń, brata Michała, szwagrów Marka i Ja-

nusza. 

2. Za + Ilonę Stasiak w 10 rocznicę śmierci, rodziców Małgorzatę i Pawła. 
20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 

WTOREK -Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap i dK                       10. 11. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki Jureczko z okazji 85 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-

wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Edwarda Wójcik – dar od sąsiadów.   
18.00 Msza św. koncelebrowana:   

1. Za ++ Amalię i Wilhelma Moskwa.  

2. Za + Łucję Badura w 1 rocznicę śmierci, Irenę i męża Leona. 
20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 

ŚRODA – Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa                 11.11.2020 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Izabeli Bluszcz z okazji  urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla całej rodziny.   
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Martę Połomską w 30 rocznicę śmierci, męża Henryka, rodziców, teściów 

i rodzeństwo. 

2. Za ++ Paulinę i Jana Gorzolnik. 
18.00 Msza św. Za + ojca Ryszarda Tomaszek, żonę Helenę, zięcia Piotra ++ z rodziny 

Tomaszek i Jordan. 
20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 

CZWARTEK – Wspomnienie św. Jozafata, bpa i męcz.                                 12. 11. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Norberta Szweda w 7 rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin 

jego rodziców Annę i Gintera, brata Jana, teścia Józefa Mandrysz. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.  Za ++ Rudolfa i Agnieszkę Warło, syna Tadeusza, synową Elżbietę. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Alfonsa Przeliorz w rocznicę śmierci, rodziców i teściów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Marię i Wiktora Tomas.  

2. Za ++ rodziców Annę i Władysława Nowickich. 
20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 
PIĄTEK – Wspomn. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz.          13. 11. 2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii  z okazji 80 rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla całej rodziny. Te Deum.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Andrzeja Jędrośka, jego rodziców brata i bratową. 

2. Za + Dariusza Trybuś  

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława  z okazji 70 rocznicy urodzin 

oraz wnuka Tobiasza z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebra-

ne łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów, zdrowie i 

błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 

SOBOTA                                                                                              14. 11. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i Rodziny 

bł. Edmunda Bojanowskiego o potrzebne łaski i rychłą kanonizację bł. Edmun-

da Bojanowskiego. 

2. Za + Konrada Materzok.    

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 26-30 

oraz Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty Senejko z okazji urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla całej rodziny.  
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty. 
17.00 Msza św. koncelebrowana   

1. Za + Piotra Staroń w 21 rocznicę śmierci.  

2. Za + Wernera Tomas. 
20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                                      15. 11. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św.  intencja wolna 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alfreda Szulik z okazji 80 rocznicy uro-

dzin oraz Jerzego Spandla z okazji 75 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 Natalii Mikołasek z okazji 18 rocznicy 

urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosła-

wieństwo Boże dla całej rodziny. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisławy z okazji 70 rocznicy urodzin 

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa Wojtaszek z okazji przyjęcia 

Sakramentu Chrztu Świętego, jego rodziców i chrzestnych z prośbą o zdrowie, 

opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

Po Mszy św. chrzest – Józef Wojtaszek.  
18.00 Msza św.  Za + Bogusława Madej w 1 rocznicę śmierci. 

20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 

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

 W ostatnim czasie zakupiliśmy także dębowe krzesła do oratorium oraz dokonaliśmy nasa-
dzeń nowych drzew (akacji) na terenie starego cmentarza, co wynikało z wcześniejszych wyci-
nek.  
W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana:  Henryk Milion, Klara Mrozek, Franciszek Braczyk i Hen-
ryk Magiera. Wieczny odpoczynek… 


