
 Dzisiaj rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego 
oczekiwania na przyjście Pana. W naszej Parafii gościmy księdza Woj-
ciecha Poradę i Wolontariat Misyjny Salvator. Wygłosi on Słowo Boże, 
a młodzież podzieli się swoimi doświadczeniami w pracy misyjnej. Księ-
dzu Wojciechowi i młodzieży życzymy obfitości łask Bożych i darów Du-
cha Świętego. 
 Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdeczne 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
----------------------  
 Pierwszą Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości, do 

której też zachęcamy. Księga Trzeźwości jest wyłożona w kaplicy Miłosier-
dzia. Zachęcamy też do przyozdobienia domów tradycyjnymi symbolami ad-
wentowymi: wieńcami, kalendarzami i lampionami. Wieńce adwentowe 
przygotowane przez grupę Dzieci Maryi można nabyć w zakrystii.  
 W czasie Adwentu zapraszamy, zwłaszcza dzieci, na Msze św. roratnie 

od poniedziałku 29 listopada do piątku o godz. 6.45. Wzorem lat ubiegłych 
zachęcamy także ofiarodawców do składania w zakrystii słodyczy dla dzieci. 
W czasie Adwentu nie będzie w czwartki mszy szkolnej. 
 Od dzisiaj są dostępne opłatki wigilijne, które jak co roku przed kościo-

łem w adwentowe niedziele będą rozprowadzały Siostry Służebniczki. W za-
krystii są także do nabycia Świece Wigilijnej Pomocy Caritas.  
 Zapraszamy na nabożeństwo adwentowe o godz. 16.00. Zapraszamy 

także na godz. 15.00 na spotkanie z wolontariatem i misjonarzem do orato-
rium. Przed kościołem można również zakupić drobne rękodzieła i pamiątki 
przywiezione z misji, a dochód jest przeznaczony na cele misyjne wolonta-
riatu. 
 W środę po mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I 

czwartek na mszy roratniej o godz. 6.45 w sposób szczególny pamiętać bę-
dziemy w modlitwie o wszystkich powołanych i modlimy się o nowe powo-
łania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Po mszy po-
rannej nabożeństwo o nowe powołania.  
 Legion Maryi zaprasza na spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej. 
 W I piątek Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.45, a po niej na-

bożeństwo. Istotą przeżywania I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź oraz 
udział w mszy św. i przyjęcie komunii wynagradzającej. Okazja do spowiedzi 
w piątek od godz. 17.00, natomiast w sobotę na adoracji od godz. 16.00. 
 W I sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa i nabożeństwo do 

Niepokalanego Serca Maryi. Po nim msza w intencji członków róż różańco-
wych i rodzin przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej. 

  

 

 
Nr 48 (949) 
28.11-5.12. 

2021 

Tygodnik informacyjny parafii  pw. Św. Jerzego  
w Rydułtowach. 
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

   

Słowo życia: 
28 listopada 2021–  I Niedziela Adwentu –Lk21,25-28.34-36 
29 listopada 2021– Poniedziałek  -  Mt8,5-11 
30 listopada 2021– Wtorek   - Mt4,18-22 
1 grudnia 2021– Środa – Mt15,29-37 
2 grudnia 2021– Czwartek    - Mt7,21.24-27 
3 grudnia 2021– Piątek   - Mt9,27-31 
4 grudnia 2021– Sobota -  Mt9,35-10,1.5.6-8 
 
 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                28.11.2021 r.  
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 mał-
żeńskiego 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 błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 
Te Deum. 

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



 

PONIEDZIAŁEK                                                         29. 11. 2021 r.  
6.00 Godzinki o NMP  
6.45 Msza św. roratnia: Za + Ryszarda Mandrysz dar od Jerzego 

Rek 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za ++ Barbarę i Józefa Taut, synów Karola i Edwarda, 

Córkę Adelajdę. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Andrzeja Jezusek w 3 rocznicę śmierci ++ rodziców i 
teściów. 
2. Za + Antoniego Zanibol z rodziną od brata Jerzego  

WTOREK – Święto św. Andrzeja, Apostoła               30.11.2021 r.  
6.00 Godzinki o NMP  
6.45 Msza św. roratnia: Za + Czesława i Henryka Wójcik w 4 rocznicę 

ich śmierci.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św.  Za ++ Karola Manderla, rodziców i teściów    

18.00  Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Małgorzatę Lex w 3 rocznicę śmierci 
2. Za + Hildegardę Krupa – dar od rodziny Janosz.  

ŚRODA                                                                      01.12.2021 r.
6.00 Godzinki o NMP  
6.45 Msza św. roratnia Za + Alojzego Bizoń o życie wieczne dar od 

żony i dzieci z rodzinami 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Za + Bogusława Madej w 2 rocznicę śmierci 

18.00 Msza św. Za + Anielę Pinior w 6 rocznicę śmierci 
 

PIERWSZY CZWARTEK                                          02.12.2021 r.  
6.00 Godzinki o NMP  
6.45 Msza św. roratnia koncelebrowana:  

1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji 
kapłanów pracujących i pochodzących z parafii z prośbą o uświę-
cenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne. 
2. Za ++ rodziców Elfrydę i Edwarda Gorywoda 
Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Marię Kasza we wspomnienie urodzin i w 9 rocznicę 
śmierci  
2. Za + męża Andrzeja Jabłońskiego 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Filipa Woźnica z okazji 
14 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o światło Ducha Świętego,  opiekę Anioła Stróża i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny 
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomn. św. Franciszka Ksawerego, prezb. 03.12.2021 r. 
6.00 Godzinki o NMP   
6.45 Msza św. roratnia koncelebrowana: 

1.  Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian 
2. Za + Franciszka Tabor we wspomnienie urodzin i 10 rocznicę 
śmierci rodziców Marię i Jana Tabor, siostry Stefanię i Janinę, 
braci Stanisława i Józefa 
Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Henryka Skupień jego rodziców zięcia Grzegorza, 

dusze w czyśćcu cierpiące   
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 
2. Za + Horsta Wagner w 1 rocznicę śmierci  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  Wspomnienie św. Barbary, dz. i 
męcz. Patronki archidiecezji  04.12. 2021 r.  

6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Zofię i Stefana Gembalczyk 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa, którą poprowadzi Grupa kobiet „Miriam” oraz nabo-
żeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. W intencji Róż Różańcowych, oraz za ++ Zdrzałek Aniela, Ma-
ria Wolny 
2. W intencji rodzin przyjmujących Obraz M.B. Szensztackiej  



10.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Bar-
bary w intencji Górników, emerytów i rencistów górniczych i ich 
Rodzin. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 
Pokuty. 

17.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Urszulę o radość życia wiecznego    
2. Za + Szymona Marker w 1 rocznicę śmierci    

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                             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 
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. z obrzędem chrztu św. Tymoteusz Ochojski 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

tkanie 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 alkoholo-
wej.  
 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 zor-
ganizować tradycyjnego spotkania górników i emerytów górniczych. 
 W sobotę o godz. 15.00 w nauka przedchrzcielna w oratorium. 
 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 kobiety z grupy Miriam. Od godz. 16.00 adoracja i okazja do spowie-
dzi. 
 Zbiórka żywności Caritas dla osób potrzebujących z naszej Parafii odbę-

dzie się w piątek i sobotę 3 i 4 grudnia w sklepie Lewiatan przy ul Plebiscy-
towej (naprzeciw szpitala). 
 Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczynamy w naszej Parafii akcję pt.: 

„Anioł Dobroci”. Na adwentowej dekoracji znajdują się numerowane 
gwiazdki. Każdy numer jest przyporządkowany jednemu z dzieci będących 
pod opieką parafialnej grupy Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. Jeśli ktoś 
chce – na wzór szlachetnej paczki, ufundować paczkę świąteczną dla tego 
dziecka, może zdjąć z dekoracji gwiazdkę i zgłosić się z nią do proboszcza.  
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki 

wystosował apel w sprawie pomocy migrantom. W naszej archidiecezji 
zbiórka odbędzie się dzisiaj – 28 .11.br po wszystkich Mszach Świętych przed 
kościołem. 
 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 sakra-

mentalną będzie 17 i 18 grudnia.  
 Dzisiaj 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 odszedł do Pana Tadeusz Gruszka. Wieczny odpo-

czynek… 
 


