
 Dzisiaj III Niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości – Gaudete. Źródłem radości jest Pan obecny 
wśród nas, a także zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na po-
trzeby naszej Parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary. Witamy w naszej parafii ze Słowem Bożym o. Rober-
ta Grabka ze zgromadzenia Ojców Oblatów. Po mszy św. można u ojca nabyć kalendarze misyjne. 
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00 
 Przed nami ostatni pełny tydzień Adwentu. Przypominamy, że roraty w tym roku ze względów pan-

demicznych są na mszach wieczornych z zachowaniem ograniczeń co do ilości osób. Filmiki i materiały ro-
ratnie znajdują się w Internecie, także na naszej parafialnej stronie razem z przekazem internetowym 
mszy św. z naszego kościoła. 
 Od czwartku 17 grudnia rozpoczynamy drugą część Adwentu – przeznaczoną na bezpośrednie przy-

gotowanie się do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie może w nim zabraknąć sakramentu pojednania 
z Bogiem i ludźmi. Plan okazji do spowiedzi znajdziemy na stronie parafialnej i w gablotkach. 
 W trzeci piątek miesiąca po  mszy porannej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.00 

koronka do Miłosierdzia Bożego. W piątek o godz. 19.00 zapraszamy na czuwanie modlitewne z konfe-
rencją, której tematem jest Jezus Chrystus. 
 Do niedzieli 20 grudnia będziemy wspólnie w kościele odmawiać modlitwę różańcową o godz. 

20.30, w której naszą szczególną intencją będzie prośba o ustanie pandemii, pokój i ład w społeczeństwie. 
Po tym terminie nastąpi przerwa związana z okresem świątecznym i przygotowaniem do niego, zachęca-
my jednak, by nadal w domach odmawiać o tej godzinie modlitwę różańcową. 
 Na naszej parafialnej stronie fejsbukowej w ubiegłym tygodniu pojawiła się nowa katecheza – o 

chrzcielnicy. Zachęcamy do oglądania i promowania wśród swoich znajomych celem pogłębienia formacji 
religijnej.  Odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną przewidujemy jeszcze raz 
przed samymi świętami: 21 (poniedziałek) i 22 (wtorek) grudnia od godz. 9.00. Zapisy w zakrystii do 18 
grudnia włącznie. 
 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 Siostry Służebniczki, a o 
godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej.  
 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. W ko-

ściele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Niedzielnego.   
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. 
 W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas, natomiast opłatki wi-

gilijne można nabyć  po każdej Mszy św. u sióstr. W tym roku pragniemy ponownie przeprowadzić akcję 
„Podziel się posiłkiem” Zwykle po świętach zostaje nam dużo żywności, a dzięki tej akcji możemy podzielić 
się z potrzebującymi. W tym celu będzie można w przyszłą niedzielę pobrać z zakrystii opakowania na 
żywność, w których w sobotę 26 i niedzielę 27 grudnia będzie można przynosić świąteczne potrawy. Będą 
one niezwłocznie rozdzielane między potrzebującymi, starszymi parafianami.  
 Plan Mszy św. w intencji Parafian, odprawianych w okresie kolędowym, zawieszonym z powodu 

pandemii, znajduje się w gablotkach, na stronie parafialnej w Internecie, a także jako wkładka do ORDO. 
Serdecznie na nie zapraszamy przedstawicieli rodzin, ale z zachowaniem ograniczeń wynikających z pan-
demii. Można również uczestniczyć w liturgii poprzez przekaz internetowy ze strony parafialnej, łącząc się 
ze wspólnotą duchowo. 
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie, o maseczkach, dezynfekcji rąk 

i zachowaniu dystansu. W ławkach proszę zajmować tylko te oznaczone miejsca. W dalszym ciągu trwa 
dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Każda liturgia z naszego kościoła jest 
transmitowana przez Internet i można ją oglądać na stronie parafialnej. 

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Roman Folwarski, Janusz Przesmycki Urszula Słupik i Urszula 

Olbrich. Wieczny odpoczynek… 
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TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE                                                   13. 12. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Rafała w 21 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego Lippa z okazji 87 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji  Aleksandry z okazji 50 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ryszarda Zawadka z okazji urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.   Po Mszy św. chrzest – Pola Machnik.  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św.  w intencji rocznych dzieci: Daniel Oleś, Dawid Klapec (Krzysztof 

Kłosok, Wojciech Kostka, Antonina Cichecka-Malczewska). 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Michaliny i Leona z okazji 50 rocz-

nicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i z okazji 70 rocznicy 
urodzin Jubilatki Michaliny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie epidemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski 
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK                    14.12. 2020 r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Adelajdę i Henryka Gerlich.     
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  Za + Horsta Wagner - dar od rodziny Lelitów. 
18.00  Msza św. roratnia koncelebrowana:  

1. Za ++ Pawła i Jadwigę Koczy w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Czesława Jastrząb. 

20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie epidemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski 
 

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


WTOREK                                                                                                                 15. 12. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Otylię Pozimską w 41 rocznicę śmierci, męża Józefa, syna 

Andrzeja.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Klary z okazji urodzin z podzięko-

waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ca-
łej rodziny.    

18.00 
 

Msza św. roratnia koncelebrowana:  
1. Za + Magdalenę Ziętek. 
2. Za ++ Helenę Śmieja, Marię Ulfig, Halinę Skupień, Kamila Warchlewskiego 
– dar od sąsiadów przy ul. Władysława. 

20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie epidemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski 
 

ŚRODA                                                                                                         16.12. 2020 
r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Franciszka Józefowskiego, dwie żony, Paulinę i Franciszka 

Hoszyckich.  
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Elżbietę Warło w 15 rocznicę śmierci. 
2. Za + Arkadiusza Wójcik w 1 rocznicę śmierci.  

18.00 Msza św. roratnia: Za + Józefa Jona w kolejną rocznicę śmierci, Jadwigę 
Bugla i zmarłe dzieci. 

20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie epidemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski 
 

CZWARTEK                                                                                                              17.12. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Janinę Polak w 19 rocznicę śmierci. 
2. Za + Teresę Karczmarzyk.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. W intencji pewnej rodziny z prośbą o łaskę żywej wiary w spotkaniu 

z Jezusem, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
18.00 Msza św. roratnia: Za ++ Emilię i Teresę Marek w kolejną rocznicę śmierci. 
20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie epidemii i pokój w społeczeństwie. Apel 

Jasnogórski 
 

III PIĄTEK MIESIĄCA                                                                                         18. 12. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Siostrę Marię Judytę Kieta.   

Po Mszy św. nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.     
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Elżbietę Baron we wspomnienie 100 rocznicy urodzin.  

2. Za + Horsta Wagner – dar od rodziny z Molast.         
15.00 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
18.00 Msza św. roratnia: Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w in-

tencji ks. Kamila Kiszewskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej. – dar od Lektorów.  

20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie epidemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski 
 

SOBOTA                                                                                                            19. 12. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za kapłanów o mądrość Bożą, świętość i odwagę w pracy duszpa-

sterskiej.       
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Siostry Służebniczki 

oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Teklę i Karola Skiba oraz zmarłe dzieci.   
2. Za + Elżbietę Marek i Jacka Burczyńskiego w 4 rocznicę ich śmierci.   

13.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Karola Dudka z okazji 1 rocznicy 
urodzin z prośbą o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny. 

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
17.00 Msza św. miesięczna za zmarłych zalecanych.   
20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie epidemii i pokój w społeczeństwie. Apel 

Jasnogórski 
 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                                                     20. 12. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji darczyńców owoców i jarzyn – dar 

od Sióstr Służebniczek.  
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 30 letnią działalność 

firmy Sklepów ze zdrową Żywnością „Koziołek” Pani Joanny Woźnica i Jej 
współpracowników oraz za żyjących i zmarłych klientów sklepów. Te Deum. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Zofii Krzemień oraz Krystyny i Ta-
deusza Kieś         
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. 

12.00 Msza św. wolna intencja…                  
16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. Za + Urszulę Lubszczyk w 1 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. chrzest – Paulina Staniczek   
18.00 Msza św. Za + Rudolfa Michna w 1 rocznicę śmierci.    
20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie epidemii i pokój w społeczeństwie. Apel 

Jasnogórski 

  
 


