
 Dzisiaj IV Niedziela Adwentu.  
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00 
 Roraty w naszej Parafii do środy włącznie. Filmiki i materiały roratnie znajdują się w Internecie, także na naszej 

parafialnej stronie razem z przekazem internetowym mszy św. z naszego kościoła. 
 Ostatnie dni Adwentu postarajmy się przeznaczyć na bezpośrednie przygotowanie się do uroczystości Naro-

dzenia Pańskiego. Plan okazji do spowiedzi znajdziemy na stronie parafialnej i w gablotkach, nie odkładajmy jej na 
ostatni moment. 
 Odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną w poniedziałek i we wtorek od godz. 9.00.  
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00.  
 Zapraszamy do kościoła na osobistą modlitwę, a od Uroczystości Bożego Narodzenia do prywatnej adoracji 

nowonarodzonego Dzieciątka Jezus w naszej świątyni. Zawierzmy Bogu swoje rodziny, przychodźmy z najmłodszymi i 
prośmy Boga o ustanie pandemii, zdrowie, miłość i zgodę w naszych rodzinach. W kościele są wyłożone czasopisma 
religijne, zachęcamy do lektury świątecznego Gościa Niedzielnego.   
 W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas, natomiast opłatki wigilijne można 

nabyć  po każdej Mszy św. u sióstr.  
 Dzisiaj w zakrystii, a w ciągu tygodnia na probostwie, można pobrać opakowania na żywność akcji „Podziel się 

posiłkiem” Osoby chętne do podzielenia się z potrzebującymi tym, co zostanie im ze świątecznego stołu, proszone są 
o przyniesienie darów stołu, w pobranych opakowaniach, w poniedziałek 28 grudnia od godz. 9.00 do oratorium. Będą 
one niezwłocznie rozdzielane między potrzebującymi, starszymi parafianami.  
 Z racji obostrzeń i ograniczeń odnośnie ilości osób przebywających jednocześnie w świątyni, w tym roku, aby 

nie dopuścić do złamania przepisów odprawimy w Wigilię dwie dodatkowe msze św. pasterskie: o godz. 16.00 – a 
więc dla większości przed wieczerzą wigilijną, zapraszamy na Mszę św. rodziny z małymi dziećmi oraz dzieci. Dla wie-
lu rodzin będzie to ułatwienie związane z opieką nad dziećmi. O godz. 22.00 zapraszamy na mszę przede wszystkim 
tych, którzy zwykle uczestniczyli w pasterce sprawowanej w kaplicy szpitalnej. Tradycyjna Msza św. pasterska – o 
godz. 24.00 będzie sprawowana w intencji Parafian, wszystkich budowniczych stajenki oraz ofiarodawców choinek na 
wystrój świąteczny kościoła. Już dziś serdecznie dziękujemy im za poświęcony czas i trud w upiększenie naszej świą-
tyni. Dziękujemy także żonom panów zaangażowanych w prace w kościele, za ich wyrozumiałość. W czasie mszy 
pragniemy modlić się za całą Parafię, wszystkich gości, polecać będziemy chorych, a zwłaszcza ofiary pandemii, leka-
rzy i personel medyczny oraz wszystkich, którzy walczą z epidemią. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przesła-
li nam swoje życzenia i w modlitwie wyrażamy im naszą wdzięczność. Kolekta zebrana podczas Pasterki jest prze-
znaczona na Fundusz Obrony Życia, a w ciągu dnia na potrzeby naszej Parafii. W drugi dzień świąt kolekta przezna-
czona jest na Wydział Teologiczny UŚ.  
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie. W związku z tym, że zwykle na święta 

większa ilość ludzi stara się uczestniczyć w liturgii, prosimy o przestrzeganie obowiązujących norm sanitarnych: w 
ławkach zajmujemy tylko miejsca oznaczone naklejoną karteczką, prosimy o dezynfekcję rąk i prawidłowe używanie 
maseczek. Jeśli w kościele będzie więcej osób niż przewidują to normy, będziemy zmuszeni prosić niektóre osoby o 
uczestnictwo we mszy na placu kościelnym. Pamiętajmy, że cały czas obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnic-
twa we Mszy św., a liturgia z naszego kościoła jest w całości transmitowana na stronie parafialnej.   
 W pierwszy i drugi dzień świąt Msze św. jak w każdą niedzielę. Zapraszamy na nieszpory kolędowe o godz. 

15.30 - także w Niedzielę Świętej Rodziny. 
 Plan Mszy św. w intencji Parafian, odprawianych w okresie kolędowym, zawieszonym z powodu pandemii, 

znajduje się w gablotkach, na stronie parafialnej w Internecie. Serdecznie na nie zapraszamy przedstawicieli rodzin, 
ale z zachowaniem ograniczeń wynikających z pandemii. Można również uczestniczyć w liturgii poprzez przekaz in-
ternetowy ze strony parafialnej, łącząc się ze wspólnotą duchowo. Na zakończenie Mszy będzie można zabrać ze so-
bą do domu przygotowane zestawy kolędowe: kadzidło, kredę do oznaczenia domów (na drzwiach można nią napisać 
C+M+B i datę 2021) i obrazek. Osoby, które będą uczestniczyły we mszy w sposób duchowy poprzez przekaz interne-
towy będą mogły sobie taki zestaw odebrać z zakrystii w późniejszym terminie. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Mariusz Adamczyk, Marian Karakuła, Rozalia Wojtasik, Edeltrauda Szolc 

i Franciszek Bukowski. Wieczny odpoczynek… 

 

 

 
nr 51  (900) 
20-27 grudnia 2020 

Tygod n ik  infor ma cy j ny  pa raf i i  pw.  Św.  Jerzeg o w R ydu ł tow ac h.  
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

   

 

 

CZWARTA NIEDZIELA ADWEN                                                         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 współpracow-
ników oraz za żyjących i zmarłych klientów sklepów. Te Deum. 

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

12.00  Msza św.  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Maryi w intencji ks. Jacka 
oraz w intencji Legionu Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże.   

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 Ja-
snogórski 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                         21.12. 2020 r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Siostrę Marię Luitgardis Juroszek.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św. Za + Gertrudę Mandrysz w 30 rocznicę śmierci.  

18.00  Msza św. roratnia koncelebrowana:  
1.  Za + Krystynę Kubik w 12 rocznicę śmierci  zmarłych rodziców z obu stron. 
2.  Za + Bertę Kilowską w 2 rocznicę śmierci. 
 

WTOREK                                                                                 22. 12. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za + Siostrę Marię Notburgę Nalewaj. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

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


8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Paulinę Gwoździk, męża Leona, syna Jana, Szymona Magiera, syna Anto-
niego, Anielę i Wiktora Magiera. 
2. Za + Henryka Domagalskiego.     

18.00 
 

Msza św. roratnia.  Za + Joannę Rduch w kolejną rocznicę śmierci.    
 

ŚRODA                                                                               23.12. 2020 r.    

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za ++ dziadków Otylię i Emanuela Paprotny, Paulinę i Pawła Sikora.   

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

8.15 Msza św.  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych w intencji pewnej rodziny z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
rodzinie. 

18.00 Msza św. roratnia koncelebrowana:  
1. Za + Krystynę Cofalik w 1 rocznicę śmierci.    
2. Za + Helenę Różańską w 5 rocznicę śmierci, syna Mirosława, Gertrudę i Jana 
Siedlaczek, siostry Melanię i Lidię, brata Stefana, szwagra Emila.      
 

CZWARTEK – Wigilia Bożego Narodzenia                      24.12. 2020 r.     

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny i Jana Jasiukiewicz, ich dzieci z 
rodzinami z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Ryszarda Bizoń we wspomnienie urodzin.  
2. Za + Dawida Pytlik  

16.00 
22.00 

PASTERKA DLA DZIECI – Msza św.  – w intencji Parafian 
.PASTERKA – Msza św. - w intencji Parafian 

24.00 PASTERKA – Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej za Parafian 
2. W intencji budowniczych stajenek .  
3. W intencji ofiarodawców choinek do stajenek. 
 

PIĄTEK  - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO               25. 12. 2020 r.          

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Wint. Parafian ul. Skalna nieparzyste od 1-53 i parzyste od 2a-46, So-
bieskiego od nr 1-9, ul. Mikołaja od nr 1-10, Struga nr parzyste od 32-30a, b, c, d, 
e, f i nr nieparzyste od nr 1 -11   

9.00 Msza św. Za + Gerarda Błaszczok w 1 rocznicę śmierci, żonę Danielę. 

10.30 Msza św. W int. Parafian ul. Plebiscytowa 34 od nr 1-40 i Plebiscytowa 36 od nr 1-
40 

12.00 Msza św. W int. Parafian ul. Plebiscytowa 38 od nr 1-40 i Plebiscytowa 40 od nr 1-
40  

15.30 Nieszpory kolędowe. 

16.30 Msza św. Za + Ewę Oborską w kolejną rocznicę śmierci.   

18.00 Msza św. W int. Parafian ul. Plebiscytowa 42 od nr 1-30 i Plebiscytowa 44 od nr 1-
30  
 

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika           26. 12. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św.  Za + Teresę Dorszewską w 7 rocznicę śmierci. 

9.00 Msza św.  W int. Parafian Plebiscytowa 46 od nr 1-30 i Plebiscytowa nr nieparzy-
ste od nr 3-39.  

10.30 Msza św.  W int. Parafian Plebiscytowa nr parzyste od 4-30; Kolbego i Słowicza, 
Podleśna nr nieparzyste od nr 1-47; Ciasna, Storczykowa, Miodowa. 

12.00 Msza św.  W int. Parafian Raciborska nr nieparzyste od nr 1-149 A, Raciborska nr 
nieparzyste od nr 157A - 249; Barcioka 14 B,14,7  

15.30 Nieszpory kolędowe 

16.30 Msza św. W int. Parafian Raciborska nr parzyste od nr 14-128; Reja nr parzyste i 
nieparzyste od nr 3-42  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Borys Całka 

18.00 Msza św. Za ++ Jana, Barbarę i Marka Weryńskich.    

  NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                 27. 12. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    

7.00 Msza św. W int Parafian Struga nr parzyste od nr 2C-28; Strzelców Byt. nr niepa-
rzyste od nr 1-39; Miarki cała; Strzelców Byt. nr parzyste od 2-8; A. Krajowej od 1  

9.00 Msza św. W int. Parafian Barbary 25 – 1; Bema 103; Os. Karola nr 1- 91 

10.30 Msza św. Za + Eugeniusza Mężyk o dar życia wiecznego dar od Barbary i Janu-
sza. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli Czerny z okazji 80 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest – Hanna Kotala.  

15.30 Nieszpory niedzielne. 

16.30 Msza św. Za + Bernarda Tomiczek.     

18.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Alfred Kwoka, Helena Halfar, Adolf Gwoździk, 
Stefania Lużyna, Jerzy Ledwoń, Jadwiga Hołomek, Henryk Tatuś, Horst Wagner, 
Szymon Marker. 

 
 

 


