
 Proszę zapoznać się z planem kolęd zamieszczonym w gablotkach, Ordo oraz na stronie parafialnej. 
Wszelkie uwagi dotyczące tras kolędowych prosimy niezwłocznie zgłaszać. 
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. 
 Zapraszamy Parafian, a szczególnie dzieci na Msze św. roratnie, które są odprawiane od poniedziałku do 
piątku o godz. 6.45. Dla dorosłych Parafian, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć we mszy rorat-
niej rano, będzie ona sprawowana także w piątek o godz. 18.00. Nie ma natomiast mszy roratniej w sobotę. 
Wzorem minionych lat zachęcamy Parafian do składania w zakrystii słodyczy, którymi dzieci będą obdarowa-
ne podczas rorat. Dzieci prosimy o przynoszenie ze sobą na msze lampionów. 
 W poniedziałek po wieczornej Mszy św. zapraszamy do oratorium na Krąg biblijny. 
 We wtorek po mszy wieczornej zapraszamy do oratorium na spotkanie kobiet grupy Miriam. 
 W środę 4 grudnia świętujemy Barbórkę. Zapraszamy serdecznie wszystkich Górników, Emerytów i Ren-
cistów górniczych oraz ich Rodziny do udziału w uroczystej Mszy św. ku czci św. Barbary o godz. 10.00. 
Niech nasz wspólny udział w tej mszy będzie przejawem naszej wdzięczności za przepracowany czas i otrzy-
mane dobro. Procesja liturgiczna z dyrekcją kopalni, pocztami sztandarowymi, orkiestrą górniczą i górnikami 
w mundurach wyruszy o godz. 9.55 z placu probostwa do kościoła. Po mszy zgodnie z tradycją ok. 11.30 od-
będzie się w oratorium spotkanie górników i emerytów górniczych. 
 W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy wiernych do skorzystania 
z sakramentu pokuty i pojednania. W I czwartek o 8.15 msza w intencji powołanych i o nowe powołania z na-
szej parafii. W I piątek okazja do spowiedzi już od godz. 17.00. Przypominamy także, że istotą przeżywania I 
piątku i I soboty miesiąca jest udział we Mszy św. i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Nabożeństwo do 
NSPJ w piątek po  mszach porannych. 
 Zapraszamy dzieci na Mszę świętą szkolną w czwartek o 16.30. Od godz.16.00 okazja do spowiedzi.  
 Jak co roku Siostry Służebniczki przed kościołem podczas niedziel Adwentu będą rozprowadzały poświę-
cone opłatki wigilijne. Od dzisiaj w Domku Maryi Akcja Katolicka rozprowadza świece Caritas – Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do udziału w akcji Caritas. 
 Od niedzieli 8 grudnia, ekipa Kursu Alpha będzie sprzedawać świąteczne stroiki. Cała kwota przeznaczona 
zostanie na organizację Kursu Alpha w naszej Parafii. Już drugi z rzędu kurs Alpha rozpocznie się 27 stycznie 
2020 r, a zapisy na niego możliwe poprzez stronę parafialną. Ilość miejsc jest ograniczona, a ulotki i plakaty in-
formacyjne znajdziemy z tyłu kościoła i na stronie parafialnej. Równolegle po raz pierwszy organizujemy kurs 
Alpha dla młodzieży, który będzie obligatoryjny dla przygotowujących się do bierzmowania jako przygotowanie 
bezpośrednie. Zachęcamy także pozostałą młodzież do uczestnictwa w tym kursie. Więcej informacji wkrótce. 
 Spotkanie ministrantów w sobotę o 9.00 a spotkanie dzieci Maryi w sobotę o 10.00. Grupa młodzieżowa 
spotyka się w piątki po mszy wieczornej. 
 W sobotę po mszy porannej modlitwę różańcową poprowadzą Rodziny Domowego Kościoła. Jak w każdą 
sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi. 
 Po mszy wieczornej w sobotę 7 grudnia w oratorium odbędzie się spotkanie trudnych małżeństw Sychar. 
 Polecamy nowego Gościa Niedzielnego oraz inne czasopisma religijne. 
 Przedświąteczny obchód chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną będzie 20 i 21 grudnia. 
 Przypominamy, że ławki przy bocznych wejściach są przeznaczone dla niepełnosprawnych Parafian i pro-
simy nie zajmować miejsca dla nich przeznaczonego. 
 Przypominamy o autokarowej pielgrzymce do Grecji, która odbędzie się w sierpniu przyszłego roku. In-
formator pielgrzymkowy znajduje się w zakrystii, a zapisy w kancelarii lub u ks. Jacka.  
 W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Wszystkie dzieci, a 
zwłaszcza dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii, zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, podczas 
której Dzieci Maryi odnowią swoje ślubowanie i przyjmą w swe szeregi nowych członków. Na tej mszy po-
święcimy także medaliki dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii świętej. 8 grudnia przypada 
także 123 rocznica konsekracji naszego kościoła. 
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem będzie moż-
na złożyć ofiarę Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W tym tygodniu dokonaliśmy zakupu nowych 
ławek i krzesełek do salek w Domku Maryi, będą one dostarczone do parafii zaraz po nowym roku.  
 Już dziś informujemy, że od nowego roku pierwsza msza w niedzielę będzie się rozpoczynała o godz. 7.00 
– podobnie jak w pozostałe dni tygodnia. 
 W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty zmarłych: Małgorzatę Michalczyk, Urszulę Barteczko, 
Małgorzatę Kałuża i Henryka Nogły. Wieczny odpoczynek… 
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I  NIEDZIELA ADWENTU   
 

                         CZYTANIA W ROKU A  Wszelkie mroki świata doczesnego rozjaśnia „dzień" Chrystusa. Jego 
pierwsze przyjście i obecność wśród nas oraz oczekiwanie na drugie przyjście jest najgłębszym sensem dziejów 
ludzkości. Chrystus nadaje sens również naszym czasom i mojemu osobistemu istnieniu. I dlatego z każdego niepo-
koju rodzić się powinno uciszenie, pokój. Wszystkie walki i zmagania powinniśmy toczyć o większą wolność i god-
ność człowieka, o radość i pokój. Człowiek Adwentu idzie w przyszłość z nadzieją, pozostając zawsze wierny swoje-
mu powołaniu zarówno jako członek Kościoła, jak i obywatel tego świata.                                                           (Mszał) 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                  Ps  85(84),8 
Alleluja. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. 
 

EWANGELIA             Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa.             Mt 24,37-44 
+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za 
dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i 
za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i 
nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowie-
czego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, 
drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie 
wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: 
Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma 
przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.  — Oto słowo Pańskie. 
 

 

P O R Z Ą D E K    N A B O Ż E Ń S T W   1 - 8 . 1 2 . 2 0 1 9  r .  

P I E R W S Z A  N I E D Z I E L A   A D W E N T U                     01.12. 2019 r. 

7.00 Godzinki o NMP 
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem NMP Niepokalanie Poczętej w intencji 

S. M. Salutari z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże na dalsze lata życia zakonnego – dar od grupy Starszaków. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Filipa z okazji 12 rocznicy urodzin  z prośbą o 
światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks. Proboszcza Witolda 
Psurka z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w pracy duszpasterskiej - dar od Stowarzyszenia Diabetyków w Rydułtowach. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary z okazji 70 rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Barbary z okazji 70 rocznicy ich uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Bo-
że dla całej rodziny.  Te Deum. 

16.00 Nieszpory niedzielne . 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Amelia Romaniuk, Kinga Świtula (ochrzczone: 

Aleksander Goriwoda, Jan Mleczek, Laura Ferdyan, Filip Kłobuch). 



18.00 Msza św. Za + Mirosława Rożek w 1 rocznicę śmierci.                                               

PONIEDZIAŁEK                                                                                                    02.12. 2019 r.                                                                                                                                                                   

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za ++ rodziców Elfrydę i Edwarda Gorywoda. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Marię Kasza we wspomnienie urodzin i w 6 rocznicę śmierci, męża Henryka w 
35 rocznicę śmierci.  
2. Za + Helenę Pietrzak – dar od Jerzego Borkowskiego z żoną. 

18.00 Msza św. Za + Elinę Newe w kolejną rocznicę śmierci, męża Henryka. 

WTOREK – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb.                        03.12. 2019 r.                                

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za + Franciszka Tabor we wspomnienie urodzin i w 8 rocznicę 

śmierci, rodziców Marię i Jana Tabor, siostry Stefanię i Janinę, braci Stanisława i Józefa. 
 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Józefa Botorek – dar od sąsiadów. 
2. Za + Helenę Pietrzak – dar od Grzegorza i Krystyny Borkowskich.    

18.00  Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Pawła Koczy w 20 rocznicę śmierci.  
2. O radość życia wiecznego za + Oliwiera Tkocz. 

ŚRODA – Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji      04.12. 2019 r.              

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Za + Franciszka Węglorz w kolejną rocznicę śmierci ++ rodziców i teściów.  
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Za + Otylię Adamczyk w 1 rocznicę śmierci, męża Ryszarda 

10.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Barbary w intencji Górników, 
emerytów i rencistów górniczych, pracowników KWK ROW Ruch Rydułtowy oraz pracowni-
ków Spółki Restrukturyzacji Kopalń wykonujących pracę na tym terenie, a także ich Rodzin. 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Franciszkę i Tomasza Wajner. 
2. Za + Dominika Kowalskiego. 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                               05.12.2019 r.                

6.00 Godzinki o NMP  
6.45 Msza św. roratnia koncelebrowana:  

1. Za ++ Agnieszkę i Alberta Zielonka. 
2. Za ++ Gertrudę i Franciszka Lenort, Paulinę i Alojzego Koczy.                   

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 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 + męża Adolfa Widera we wspomnienie urodzin.  

18.00 Msza św. Za + Jana Tytko w 9 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.  

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                       06.12.2019 r.               

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia: Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

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

1. Za ++ Brunona, Elżbietę, Jana i Marię Szczotok, Antoniego i Szymona Magiera. 
2. Za + Bertę Kilowską w 1 rocznicę śmierci. 

18.00 Msza św. roratnia koncelebrowana:  
1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 
2. Za + siostrę Jadwigę Seman w 2 rocznicę śmierci. 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK     07.12. 2019 r.                                                          

 6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Józefa Rudnickiego i Małgorzatę Mandrysz w kolejną rocznicę śmierci, rodziców z obu stron. 
2. Za + Wiolettę Zimny w kolejną rocznicę śmierci. 
Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą pro-
wadzą rodziny Domowego Kościoła oraz Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji Róż różańcowych i za ++ Agnieszkę Bluszcz, Łucję Badura, Agnieszkę Płaczek. 
2. Za + męża Lucjana Wolskiego, córkę Bożenę Wolski ++ rodziców z obu stron. 
3. W intencji rodzin przyjmujących obraz M.B. Szensztackiej.   

17.00 Msza św. Za + Anielę Pinior w rocznicę śmierci. 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP    08.12. 2019 r. 

7.00 Godzinki o NMP           
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Cho-

rych w intencji Barbary z podziękowaniem za łaskę zdrowia z prośbą o dalsze zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

 9.00 Msza św. Za ++ Reginę i Brunona Rupnik, wnuka Michała.     
10.30 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii Miliczek z okazji 80 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ca-
łej rodziny. Te Deum. 
 2. Do Opatrzności Bożej w intencji Bożeny Karwot z okazji 55 rocznicy urodzin  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny – dar od Grupy Teatralnej „Adonaj”. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny i Bolesława Fizia 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. 2 chrzty: Nadia Materzok i Ignacy Gwoździk oraz błog. rocznego dziec-
ka: Franciszek Kwiecień.  

16.00 Nieszpory niedzielne . 
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Agata Zawisz (Franciszek Kwiecień) 
18.00 Msza św. Za + Grażynę Żymełka we wspomnienie urodzin.  

 

 

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  1 - 7 . 1 2 . 2 0 1 9  
 

 Dziś rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Dzień dzisiej-
szy jako Niedziela Trzeźwości - jest także dla nas szczególną zachętą do podjęcia abstynencji na czas adwentu. 
Księga Trzeźwości znajduje się w bocznej kaplicy. 

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

 Dziękujemy wszystkim za wspólnotowy udział w eucharystii, za modlitwy i za ofiary złożone na potrzeby 
naszej parafii, na pokrycie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej w obiektach parafialnych. 
 

 W rozpoczynającym się tygodniu obchodzimy: 
 We wtorek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb. 
 W środę – wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji 
 W piątek – wspomnienie św. Mikołaja, bpa. 
 W sobotę – wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK. 
 W niedzielę – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
 

 Dzisiaj odwiedziny duszpasterskie od godz. 14.00 na ulicy: (1) Krasińskiego od nr 1-16; Ofiar Terroru nr 
parzyste od 4-52; (2) Pawia; ul. Podleśna od nr  od 2A do 67 i (3) Raciborska nr nieparzyste od nr 1 -149A. 
Odwiedziny kolędowe w tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 15.00, zaś w soboty i niedziele od 14.00.  




