
 Dziś przeżywamy Światowy Dzień Ubogich. Pamiętajmy w modlitwach o na-
szych braciach i siostrach będących w potrzebie. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na po-
trzeby naszej Parafii, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundację Papieską Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 Przypominamy, że obecnie w kościele może na liturgii przebywać jednocześnie 
do 60 osób, także o maseczkach, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu. W ławkach proszę 
zajmować tylko te oznaczone miejsca. W dalszym ciągu trwa dyspensa od obowiązku uczest-
nictwa w niedzielnej Mszy św. Każda liturgia z naszego kościoła jest transmitowana przez In-
ternet i można ją oglądać na stronie parafialnej.  

 Także w dalszym ciągu można uzyskać odpust za zmarłych. Osoby starsze, chore 
oraz te, które nie mogą opuścić domów z powodu nałożonych restrykcji, również mogą uzy-
skać odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwie za 
zmarłych. 

 Zachęcamy do codziennej modlitwy różańcowej, w której polecamy zmarłych za-
lecanych w wypominkach oraz modlimy się o ustanie pandemii, pokój i ład w społeczeństwie. 
Modlitwę w kościele prowadzimy  o godz. 20.30. Wypominki za zmarłych można wrzucać do 
skarbony opisanej i umieszczonej w kościele.  

 W czwartek 19 listopada Wspólnota „Barka” zaprasza na kolejne czuwanie z 
uwielbieniem. Początek godz. 19.00. Można także uczestniczyć w czuwaniu on-line za pomo-
cą przekazu na stronie parafialnej. 

 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy porannej nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 
19.00 na czuwanie wraz z modlitwą uwielbienia. 

 Także w piątek o godz. 18.00, z racji nadchodzącego święta patronalnego – św. 
Tarsycjusza, odprawimy mszę w intencji Służby Liturgicznej Ołtarza: ministrantów, lektorów i 
kantorów oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Podczas tej mszy ustanowimy także 
nowych lektorów i kantorów w naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy na mszę całą Służbę Li-
turgiczną Ołtarza wraz z rodzinami. Z racji nałożonych obostrzeń, spotkanie w Oratorium zor-
ganizujemy w późniejszym terminie.  

 Parafianie pragnący ofiarować choinki ze swoich posesji do wystroju kościoła na 
święta Bożego Narodzenia proszeni są o kontakt z kancelarią parafialną. 

 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 po-
prowadzą róże różańcowe nr 31-35, 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 kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Go-
ścia Niedzielnego.   

 W przyszłą niedzielę 22 listopada w Oratorium odbędzie się akcja krwiodawstwa 
organizowana przez Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi. Początek o godz. 9.00, rejestra-
cja do 13.30. 

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana:  Eugeniusz Mężyk, Lidia Skupień, Alfred 
Kwoka i Edda Koczy. Wieczny odpoczynek… 
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TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                15. 11. 2020 r.     

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Alojzego Gawron w 30 dzień po śmierci.   
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Alfreda Szulik z okazji 80 rocznicy uro-

dzin oraz Jerzego Spandla z okazji 75 rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te 
Deum.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Natalii Mikołasek z okazji 18 rocznicy 
urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisławy 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.  Do Opatrzności Bożej w intencji Józefa Wojtaszek,  jego rodziców i 

chrzestnych z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.  

18.00 Msza św.  Za + Bogusława Madej w 1 rocznicę śmierci. 
20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 

 

PONIEDZIAŁEK                                                                                            16. 11. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. wolna intencja….  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. wolna intencja…. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Józefa Surmę, rodziców i rodzeństwo. 
2. Za + Gabrielę Staniek we wspomnienie urodzin. 

20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 
 

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


WTOREK – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.                              17. 11. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. wolna intencja….    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św.  Za + Agnieszkę Płaczek w 1 rocznicę śmierci.   
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Amalię i Zygmunta Smołka w kolejną rocznicę śmierci.   
2. Za + syna Grzegorza w 25 rocznicę śmierci, męża Janusza w kolejną rocz-
nicę śmierci.  

20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 
 

ŚRODA – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.                    18.11.2020 r.                                                                                                                                                                      

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. Za + Jerzego Hadam – dar od sąsiadów.  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ dziadków Józefa i Kunegundę Habram. 
2. Za + Konstantego Durczok w kolejną rocznicę śmierci.  

20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 
 

CZWARTEK                                                                                                    19. 11. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Emila Demel.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + matkę Elżbietę we wspomnienie urodzin, ojca Augustyna, brata 

Mariusza Musioł.  
16.30 Msza św. szkolna: Za + Stanisława Gmyrek, jego rodziców, teściów, Zofię Ćwi-

klak, rodziców i teściów. 
18.00 Msza św. Za + syna Ryszarda Masarczyk, rodziców Jadwigę i Edwarda Gerlich. 
20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 

 

TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomn. św. Rafała Kalinowskiego, prezb.            20. 11.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  wolna intencja…. 

Po Mszy św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ Pawła, Józefa i Antoniego Bober 
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem Koronki. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem patrona św. Tarsycjusza w in-

tencji Ministrantów, Lektorów i Kantorów z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. 
2. Za + syna Zbigniewa Musioł we wspomnienie urodzin. 
3. Za + męża Franciszka Świtula. 

20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 
 

SOBOTA – Wspomnienie Ofiarowania NMP                                               21. 11. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Urszulę o dar życia wiecznego. 

Modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 31 - 35 
oraz Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za + Emila Miliczek w 4 rocznicę śmierci, syna Romana.     
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.  
17.00 Msza św. koncelebrowana  

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych.  
2. Za + Stanisława Król i ++ rodziców w kolejną rocznicę śmierci.  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Krzysztof Kłosok 

20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 
 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYST. KRÓLA  WSZECHŚWIATA          22. 11. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Jerzego Krautwurst w 30 rocznicę śmierci.    
9.00 Msza św.  wolna intencja….  
10.30 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny i Tadeusza z okazji 50 rocznicy zawar-
cia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą i zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. Dar od 
znajomych. 
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Cecylii w intencji Chóru „Cecy-
lia” z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla ich rodzin.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Dawida z okazji przyjęcia Sakramentu 
Chrztu św. jego rodziców i chrzestnych z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Po Mszy św. chrzest Dawid Doleżych i 
bł. rocznego dziecka Wojciech Kostka.  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. Za ++ Reginę i Karola Woźnica w kolejną rocznicę śmierci.   
18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Mieczysława Bednarz z okazji 70 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

20.30 Modlitwa różańcowa i za zmarłych zalecanych 



 


