
 Dzisiaj, w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, gościmy w naszej Pa-
rafii księdza Nazara Bilyka z Lwowa, z parafii, której proboszczem jest nasz kapłan diece-
zjalny – ks. Jacek Kocur. Wygłosi on Słowo Boże, a przed kościołem będzie zbierał ofiary na 
remont kapitalny parafialnego przedszkola we Lwowie. Księdzu Nazarowi życzymy obfitości 
łask Bożych i darów Ducha Świętego. 
 Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na pokrycie kosztów związanych 
z energią elektryczną. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
----------------------  
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. Dzisiaj odmawiając pobożnie Akt po-
święcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu, można 
zyskać odpust zupełny. Jednocześnie przypominamy, że do końca miesiąca listopada nadal 
trwa możliwość zyskiwania odpustu za zmarłych. Także dzisiaj o godz. 18.00, z racji święta 
patronalnego – św. Tarsycjusza, odprawimy mszę w intencji Służby Liturgicznej Ołtarza: mini-
strantów, lektorów i kantorów oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Zapraszamy na 
mszę całą Służbę Liturgiczną Ołtarza wraz z rodzinami. Po mszy spotkanie w oratorium.  
 We wtorek po mszy wieczornej zapraszamy kobiety do oratorium na spotkanie Grupy 
Miriam. 
 W środę po mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. Również w środę comiesięczne 
spotkanie dla dzieci z SP4 przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców. 
Spotkanie rozpoczynamy Mszą św., a po niej katecheza dla dzieci i spotkanie dla rodziców.  
 W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież na mszę szkolną o 16.30. Od 16.00 okazja do 
spowiedzi. Drodzy rodzice, zadbajcie o regularną spowiedź i komunię świętą swoich dzieci. 
Legion Maryi zaprasza na spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej.  
 W piątek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z obecnych klas ósmych. Początek 
o godz. 19.00 w kościele. Zapraszamy także na to spotkanie rodziców bierzmowańców. Także 
w piątek zapraszamy do oratorium na kolejny wykład przygotowany przez Stowarzyszenie Dia-
betyków. Początek o godz. 15.30, a szczegóły spotkania znajdziecie w gablotce. 
 W sobotę o godz. 9.00 spotkanie ministrantów, Dzieci Maryi mają spotkanie o godz. 
10.00, a grupa AA zaprasza o godz. 18.00 do Domku Maryi na otwarte mityngi dla osób zma-
gających się z problemami choroby alkoholowej. O godz. 15.00 w sobotę msza św. w języku 
niemieckim. 
 Codziennie w kościele o 6.30 są Godzinki, o godz. 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, 
w soboty o 7.30 modlitwa różańcowa, którą w tym tygodniu poprowadzą Siostry Służebniczki. 
Od godz. 16.00 adoracja i okazja do spowiedzi. Msza za zmarłych w ostatnim miesiącu odpra-
wiona będzie w sobotę o godz. 17.00. Zalecki można składać w zakrystii. 
 Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa Niedzielnego.  
 W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent i zarazem nowy rok liturgiczny. Pierwszą Nie-
dzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości, do której też zachęcamy. Księga 
Trzeźwości będzie wyłożona o kaplicy Miłosierdzia. Zachęcamy też do przyozdobienia domów 
tradycyjnymi symbolami adwentowymi: wieńcami, kalendarzami i lampionami. Zapraszamy, 
zwłaszcza dzieci, na Msze św. roratnie od poniedziałku 29 listopada do piątku o godz. 6.45. W 
czasie Adwentu nie będzie w czwartki mszy szkolnej. 
 Od następnej niedzieli będą dostępne opłatki wigilijne, które jak co roku przed kościołem 
w adwentowe niedziele będą rozprowadzały Siostry Służebniczki. W zakrystii są także do na-
bycia Świece Wigilijnej Pomocy Caritas.  
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NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA     21.11.2021r.          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agnieszki z okazji urodzin  

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Oriany Szurek dziękując za dar życia z 
prośbą o potrzebne dary łaski i charyzmaty 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana i Elżbiety z okazji 55 rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz z okazji 75 rocznicy urodzin 
Jubilatki z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mariana z okazji 75 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. 
Po Mszy św. chrzest – Noemi Poźniak i błogosław. rocznego dziecka – Antonina 
Żurek. 

16.00 Nieszpory niedzielne  
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Cecylii w intencji Chóru 

Mieszanego „Cecylia” z Rydułtów, jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach oraz za zmarłych członków 
chóru.  
Po Mszy św. chrzest – Milena Wasilewska 

18.00 Msza św. W intencji Służby liturgicznej Ołtarza: ministrantów, lektorów, kantorów, 
animatorów i szafarzy nadzwyczajnych z okazji święta patronalnego św. Tarsycju-
sza. 
 

 PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.                    22.11.2021r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. wolna intencja…  



8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.       
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Irenę i Augustyna Góreckich, Emilię i Franciszka Procek. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Mariana Dziuba w rocznicę śmierci. 
2. Za + Karola Grabowskiego, teściów, rodziców i brata Stefana.     
 

WTOREK                                                                                                23.11.2021r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Henryka i Stefanię Wrobel.    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Ryszarda Szmajducha – od emerytek Działu Zatrudnienia. 
18.00  Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Jacka Król, rodziców Helenę i Jana.  
2. Za + Danutę Pojda w 3 rocznicę śmierci.   

ŚRODA – Wspomnienie świętych męcz. Andrzeja-Dung-Lac, prezb. i Tow.          24.11.2021r.    
6.30 Godzinki o NMP        
7.00 Msza św.  wolna intencja…   
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eugeniusza z okazji 70 rocznicy urodzin 

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

18.00  Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + męża Jerzego Goleń, rodziców Marię i Franciszka Mateja, teściów Martę i 
Wilhelma Goleń, brata Michała i dwóch synów. 
2. Za + Stefanię Lużyna w 1 rocznicę śmierci, męża Jana, syna Henryka.  

 CZWARTEK                                                                                         25.11.2021r.          
6.30 Godzinki o NMP 
7.00  Msza św. Za ++ Józefa i Stanisławę Cybulskich. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Jana i Marię Paprotny, córkę, dwóch zięciów i syna. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Adolfa Gwoździk w 1 rocznicę śmierci. 
18.00    Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących  

5 rocznicę sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie oraz błogosławieństwo Boże w rodzinach. 
 

PIĄTEK                                                                                             26.11.2021r.        
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Ryszarda i Helenę Glenc. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za + Hugona Żymełka, Henryka i Martę Żymełka.  
14.00 Msza św. ślubna: Karolina Różańska – Sebastian Beer. 
18.00         Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Małgorzatę Robenek w kolejną rocznicę śmierci, Alojzego i Katarzynę Wila-
szek. 
2. Za + Stanisława Gmyrek, rodziców, teściów, Zofię Ćwiklak, rodziców i teściów.  

SOBOTA                                                                                      27.11.2021r.     
6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bogusławy Firut z okazji urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą 
poprowadzą Siostry Służebniczki oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + ojca Gerarda Koszorz w 20 rocznicę śmierci. 
2. Za + Jadwigę Hołomek w 1 rocznicę śmierci.  

13.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny i Leszka Waligórskich z okazji 
50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum. 

15.00 Msza św. w języku niemieckim: Za ++ członków DFK Rydułtowy. 
17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Mirosław Paszko, Matylda Piątek, Maria Pacha-

rzyna, Henrieta Świerczyna, Władysław Maj, Eugeniusz Załęga, Sylwia Matuszek, 
Jadwiga Sprysz, Teresa Paulus, Janusz Matuszek, Stanisław Ciorgoń, Aniela Zdrza-
łek, Ryszard Mandrysz, Jan Gedyk, Kornelia Poloczek. 

 
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                28.11.2021r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny 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. Za + Andrzeja Jabłońskiego w 1 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św. Za + Henryka Tatuś w 1 rocznicę śmierci. 
12.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty i Karola Buba  z okazji 50 rocznicy 

zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest Mikołaj Marcol  

16.00 Nieszpory niedzielne  
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Adamczyka z okazji 50 rocznicy 

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

18.00 Msza św. Za + Mirosława Rożek w 3 rocznicę śmierci. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej Parafii ks. Wojciecha Poradę i Wolontariat 
Misyjny Salvator. Ks. Wojciech wygłosi Słowo Boże, a młodzież będzie się dzieliła swoimi świa-
dectwami z posługi misyjnej. Zapraszamy także na godz. 15.00 na spotkanie z wolontariatem 
i misjonarzem do oratorium. Będzie można również zakupić drobne rękodzieła i pamiątki przy-
wiezione z misji, a dochód jest przeznaczony na cele misyjne wolontariatu. 
 Już dziś informujemy, że przedświąteczny obchód chorych i starszych Parafian z posługą 
sakramentalną będzie 17 i 18 grudnia.  
 Msza św. na Barbórkę zostanie odprawiona w sobotę 4 grudnia o godz. 10.00. Niestety 
w tym roku nie możemy, z powodu pandemii, po mszy zorganizować tradycyjnego spotkania 
górników i emerytów górniczych. 
 Za tydzień miejski Klub HDK zaprasza na akcję krwiodawstwa do Oratorium św. Józefa 
w godz. 9:00 - 14:00, rejestracja dawców do godz. 13:30.  
 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Ryszard Szmajduch, Lidia Teper, Jerzy Koloska, 
Maria Wolny, Piotr Niespodziany. Wieczny odpoczynek… 

 


