
 Dzisiaj rozpoczyna się Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Ko-
lekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii – na pokrycie kosztów nowego muru wokół 
kaplicy przedpogrzebowej. Bóg zapłać za złożone ofiary. 
 I Niedzielę Adwentu przeżywamy jako Niedzielę Trzeźwości - jest także dla nas szczególną zachętą do 

podjęcia abstynencji na czas adwentu. Księga Trzeźwości znajduje się w kaplicy Miłosierdzia Bożego. 
 Do końca miesiąca można uzyskać odpust za zmarłych. W sposób szczególny modlimy się za zmar-

łych zalecanych codziennie o 20.30 modlitwą różańcową. Od grudnia naszą szczególną intencją modlitwy 
różańcowej będzie prośba o ustanie pandemii, pokój i ład w społeczeństwie.  
 Roraty wyjątkowo w tym roku będą od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Rodzicom 

dzieci, które będą chciały brać w nich udział dziś po mszach ks. Wojciech rozda materiały roratnie. Oprócz 
tego redakcja Gościa Niedzielnego przygotowuje krótkie roratnie filmiki, które znajdziemy na platformie 
www.holyweek.pl.  Linki do wszelkich informacji i materiałów odnośnie rorat dostępny będzie na naszej 
stronie parafialnej. Wzorem minionych lat zachęcamy Parafian do składania w zakrystii słodyczy, którymi 
dzieci będą obdarowane podczas rorat. Dzieci prosimy o przynoszenie ze sobą na msze lampionów. 
 Informujemy także, że na stronie parafialnej znajdziemy odnośnik do parafialnej strony FB. Oprócz 

materiałów związanych z roratami, spraw bieżących, czy zdjęć, znajdziemy tam także cotygodniowe krót-
kie katechezy nagrane przez naszych księży. Na początek katecheza ks. Kamila o tym, jaka jest historia oł-
tarza.  
 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msza św. 

o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w czwartek o godz. 7.00. Po niej nabożeństwo pierwszo 
czwartkowe. 
 W pierwszy czwartek 3 grudnia Wspólnota „Barka” zaprasza do Kościoła o godz. 19.00 na czuwanie 

z uwielbieniem. Transmisja modlitwy także online. 
 W pierwszy piątek miesiąca msza św. do NSPJ w intencji Parafian o godz. 7.00, a po niej nabożeń-

stwo wynagradzające NSPJ. Msza św. w intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych o godz. 
18.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.00.  
 W piątek 4 grudnia świętujemy Barbórkę. Zapraszamy serdecznie  Górników, Emerytów i Rencistów 

górniczych oraz ich Rodziny do udziału w uroczystej Mszy św. ku czci św. Barbary o godz. 10.00. Jednak ze 
względu na ograniczenia pandemiczne przypominamy, że w świątyni może uczestniczyć w liturgii ok. 60 
osób. Dlatego też zachęcamy do łączności duchowej wykorzystując do uczestnictwa w liturgii przekaz in-
ternetowy z naszego kościoła. Niech nasz wspólny udział w tej mszy będzie przejawem naszej wdzięczno-
ści za przepracowany czas i otrzymane dobro. 
 W pierwszą sobotę miesiąca rano msze św. w intencji członków Róż Różańcowych oraz w intencji 

rodzin przyjmujących obraz MB Szensztackiej.  
 W piątek i sobotę począwszy od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną, zapisy 

przyjmowane są w zakrystii i kancelarii do środy. Przed świętami raz jeszcze odwiedzimy chorych Parafian 
o terminie poinformujemy w przyszłą niedzielę.  
 Nauka przedchrzcielna w piątek 5 grudnia o godz. 15.00 w oratorium. Prosimy telefonicznie zgłosić 

swój udział w nauce do czwartku włącznie, w godzinach urzędowania kancelarii. 
 Parafianie pragnący ofiarować choinki ze swoich posesji do wystroju kościoła na święta Bożego Na-

rodzenia proszeni są o kontakt z kancelarią parafialną. Przypominamy o konieczności posiadania stosow-
nych zgód z urzędu miejskiego na wycięcie drzewa. Prosimy także, by to były drzewka nie większe niż 4 m. 
Oględziny, wycinkę i transport tych drzew przewidujemy na 10 i 11 grudnia.  
 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 36-40, 
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.   
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PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                                  29.11. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanie Po-

czętej w intencji Siostry Salutari z okazji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia za-
konnego.  Te Deum. 

9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Gabrieli i Ryszka z okazji 70 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  Te Deum.  

10.30 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji Ks. Probosz-

cza Witolda Psurka z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej – dar od Stowarzyszenia Diabetyków w 
Rydułtowach. 

12.00  Msza św. koncelebrowana:   
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Franciszka Cebula z okazji 70 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 Marioli z okazji 40 rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodzi-
ny.   

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa Kocur  z okazji 75 rocznicy uro-

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

18.00 Msza św. Za + Mirosława Rożek w 2 rocznicę śmierci 

20.30 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 

PONIEDZIAŁEK – Święto św. Andrzeja, Apostoła                               30. 11. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M.B. Uzdr. Chorych w intencji Andrzeja 

z okazji imienin  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M.B. Uzdr. Chorych w intencji pewnej 

Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i  dalsze błogosła-
wieństwo Boże. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

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


8.15 Msza św. Za + Karola Manderla, rodziców i teściów.  

18.00  Msza św. roratnia koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Danuty Brachmańskiej i Danuty Senejko z podzię-

kowaniem za długoletnią pracę na probostwie z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla nich i ich rodzin. 
2. Za ++ rodziców Elinę i Henryka Newy. 

20.30 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 

WTOREK                                                                                               01. 12. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Anielę Pinior w 5 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ rodziców Elfrydę i Edwarda Gorywoda.    

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Bolesława Sanecznik, rodziców Hildegardę i Franciszka, Eryka Bab-

czyńskiego. 
18.00 

 
20.30 

Msza św. roratnia: Za ++ Brunona, Elżbietę, Jana, Marię Szczotok, Antoniego i 
Szymona Magiera.  
Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel Jasnogórski. 

ŚRODA                                                                                         02.12. 2020 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Alberta Zielonka.                                   
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Józefa Bartczak w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 

 
 
20.30 

Msza św. roratnia koncelebrowana:  
1. Za + Marię Kasza we wspomnienie urodzin i w 8 rocznicę śmierci.  
2 . Za + Jana Sordyl i dusze w czyśćcu cierpiące – dar od żony.   
 Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel Jasnogórski. 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA – Wspomn. św. Franciszka Ksawerego, prezb. 03.12. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana za kapłanów, Siostry zakonne, o 

nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz o uświęcenie duchowieństwa.  
2. Za + Franciszka Tabor we wspomnienie urodzin i w 9 rocznicę śmierci, rodziców 

Marię i Jana Tabor, siostry Stefanię i Janinę, braci Stanisława i Józefa.  
Po Mszy św. nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   
8.15 Msza św.  Za + Krystynę Gańczorz, męża Jana, córkę Gertrudę, syna Ryszarda, du-

sze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 

 
 

20.30 

Msza św. roratnia: Do Opatrzności Bożej w intencji Filipa  z okazji 13 rocznicy uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   
Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel Jasnogórski. 

 PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – św. Barbary, dz., I męcz., patronki archidiec.     04. 12. 
2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15  Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + ojca Pawła Malcharczyka, żonę Jadwigę w kolejną rocznicę śmierci.  
2. Za + męża Kazimierza Procek.     

10.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Barbary w intencji 

Górników, emerytów i rencistów górniczych, pracowników KWK ROW Ruch 
Rydułtowy oraz pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń wykonujących 
pracę na tym terenie, a także ich Rodzin. 

18.00 
20.30 

Msza św. roratnia: W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.   
Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel Jasnogórski. 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                               05. 12. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Annę Pawlus w 20 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 36-40 
oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1.  W intencji Członków Żywego Różańca oraz za + Eddę Koczy. 
2.  W intencji rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztackiej. 

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
17.00 
20.30 

Msza św. Za + Aldolfa Widera we wspomnienie urodzin. 
Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel Jasnogórski. 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                                                 06. 12. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
700 Msza św. Za + Alojzego Wojak, żonę Wandę i brata Zenona. 

9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Wojciecha i Franciszka Kwiecień z okazji 
ich urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.   

10.30 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Dawida z okazji 30 rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny.    
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefana z okazji 60 rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie dla Niego i żony Haliny oraz    błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum            

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krzysztofa Kuklińskiego z okazji 25 rocz-

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

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Robert Zawisz, Paulina Rolnik, Zofia Szozda, Jó-

zef Wojtaszek (ochrzczone: Agata Błaszczok, Dawid Doleżych, Tobiasz Pyszny)  
18.00 
20.30 

Msza św.  Za + Grażynę Żymełka we wspomnienie urodzin.     
Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel Jasnogórski. 

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

 W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. Od I niedziel Adwentu, 
po każdej Mszy św. Siostry będą rozprowadzały opłatki wigilijne. W 3 niedzielę Adwentu będziemy gościć 
ze Słowem Bożym i kalendarzami misyjnymi o. Roberta Grabka ze zgromadzenia Ojców Oblatów. 
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem będzie 

można złożyć ofiarę Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
 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. 
 MOPS w Rydułtowach przystąpił do Programu „WSPIERAJ SENIORA”. Szczegóły w gablotce i na 

stronie parafialnej. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Adolf Gwoździk i Stefania Łużyna. Wieczny odpoczynek… 



 


