
➢ Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Odmawiając po-
bożnie akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwy-
kłe warunki odpustu, można uzyskać odpust zupełny.  
➢ Dzisiejsza kolekta niedzielna przeznaczona jest na potrzeby archidiece-

zji. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Zapraszamy dzisiaj na nieszpory o godz. 16.00. Msze popołudniowe w naszym kościele o godz. 

16.30, 18.00 i 20.00. 
➢ W poniedziałek po mszy o godz. 8.15 spotkanie Legionu Maryi w Domku Maryi. Także w ponie-

działek 21 listopada o godz. 19.00 w oratorium odbędzie się zebranie Rady Parafialnej.  Wspólnota Barka 
serdecznie zaprasza do kościoła na czuwanie modlitewne we wtorek 22 listopada o godz. 19.00. 
➢ W środę 23 listopada spotkanie dla rodziców i dzieci z SP1 przygotowujących się do Pierwszej 

Komunii Świętej. Początek o godz. 18.00 Mszą św. na której poświęcimy dla dzieci medaliki. Za tydzień 
30 listopada analogiczne spotkanie dla dzieci z SP4. Także w środę po mszy wieczornej zapraszamy 
młodzież na spotkania grupy Young. 
➢ W czwartek po mszy wieczornej zapraszamy na następny wykład Szkoły Biblijnej. Także w czwar-

tek zapraszamy na mszę wieczorną pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą 5 rocznicę zawarcia 
sakramentu małżeństwa. Po mszy spotkanie w oratorium. W piątek 25 listopada o 15.30 w oratorium 
odbędzie się wykład, na który zaprasza Stowarzyszenie Diabetyków w Rydułtowach. Szczegóły w ga-
blotce na plakacie. W sobotę po mszy wieczornej w Domku Maryi spotkanie Anonimowych Alkoholików 
➢ W sobotę nie będzie spotkania ministrantów o 9.00 za to zapraszamy całą służbę liturgiczną wraz 

z rodzicami, także szafarzy, lektorów i kantorów świeckich na mszę wieczorną z racji święta patronalnego 
św. Tarsycjusza i na spotkanie w oratorium. Dzisiejsza niedziela jest ostatnim dniem, w którym można 
składać w zakrystii deklaracje kolędowe. Wkrótce przedstawimy plan odwiedzin kolędowych. Oprócz 
tego w tym roku będą także sprawowane msze kolędowe na które zapraszamy wszystkich parafian. 
➢ Za tydzień rozpoczynamy I Niedzielę Adwentu. Będzie ona obchodzona jako Niedziela Trzeźwości. 
➢ W adwencie tradycyjnie będziemy sprawować msze roratnie. Będą one od poniedziałku do piątku 

o godz. 6.45 rano. Dzieci zapraszamy z lampionami i zachęcamy do udziału w konkursach związanych 
z przeżywaniem rorat. W adwencie rozpoczniemy także kolejny raz akcję o nazwie Anioł Dobroci. Na 
dekoracji adwentowej będą umieszczone gwiazdki, a pod każdą z nich będzie konkretna osoba – dziecko 
lub senior, dla którego przygotowujemy paczkę świąteczną. W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie 
podziękować Państwowemu Ognisku Plastycznemu w Rydułtowach za przygotowanie glinianych figurek 
aniołów dla darczyńców. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Svetego Kopecka i Ołomuńca prosimy o 
dokonanie wpłaty w kancelarii parafialnej. 
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w 

sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową - w tym tygodniu poprowadzą Siostry Służebniczki. Od godz. 16.00 
adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego, na stoliku z prasą 

znajdziemy także inne ciekawe publikacje. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyniosły dary mate-
rialne dla potrzebujących zagrożonych wykluczeniem energetycznym. Część darów będzie rozdzielona 
pomiędzy potrzebującymi w Rydułtowach, reszta będzie rozdysponowana przez magazyny centralne 
Caritas. W kaplicy bocznej trwają prace remontowe. Bóg zapłać za wszystkie ofiary: kopertowe oraz 
przelewy na konto na cel kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
➢ Jak co roku przed kościołem siostry będą począwszy od przyszłej niedzieli, rozprowadzać opłatki 

wigilijne. 3 grudnia – w sobotę chcemy dla górników – zwłaszcza tych emerytowanych, zorganizować 
spotkanie barbórkowe. Szczegóły i zapisy w zakrystii. 
➢ Burmistrz Miasta Rydułtowy zaprasza na spotkanie w sprawie programu „Czyste Powietrze” w 

środę 23 listopada o 17.00 do RCK Feniks. Szczegóły na ogłoszeniu w gablotce. 
➢ Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach zaprasza na akcję honorowego oddawania krwi która od-

będzie się w dniu 27.11.2022 w Oratorium św. Józefa w godz. 9:00 - 13:30, rejestracja dawców do godz. 
12:45. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Andrzej Pawłowski, Władysław Więckowski, Edward Jemioło 

i Helena Gańczorz. Wieczny odpoczynek… 

 
 

Słowo życia: 
20 listopada 2022 –   Niedziela Chrystusa Króla –  Lk23,35-43 
21 listopada 2022 – Poniedziałek  - Lk21,1-4 

22 listopada 2022 – Wtorek   - Lk21,5-11 
23 listopada 2022 – Środa – Lk21,12-19 
24 listopada 2022 – Czwartek    - Lk21,20-28 
25 listopada 2022 – Piątek   - Lk21,29-33 
26 listopada 2022 – Sobota – Lk21,34-36 
 

 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA      20.11.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny z Góry 

Karmel i św. Rafała Kalinowskiego o pokój i jedność w naszej ojczyźnie oraz z prośbą o 
Dary Ducha Św. dla Rządu Polskiego – int. OCDS. 

9.00 Msza św. Za + matkę Annę Sobota w 25 rocznicę śmierci, ojca Emila, dziadków Sobota i 
Skupień. 

10.30 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Heleny i Józefa Polnik z okazji 55 rocznicy zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.  
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Leona Bizoń z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świę-
tego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  Po Mszy św. chrzest: Leon 
Bizoń 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli i Franciszka Czerny z okazji 60 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum Po Mszy św. błogosła-
wieństwo rocznego dziecka: Miłosz Piechaczek oraz chrzest: Gloria Materzok, Wik-
toria Klekociuk. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej za absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w 
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Rydułtowach kl. IVa z rocznika 1972 z okazji 50 lat po maturze oraz za ++ absolwentów z 
tej klasy. Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Alina Malinowska oraz 
chrzest: Szymon Otawa 

18.00 Msza św. Za ++ Weronikę Lisiecką i Edwarda Oroń. 
20.00 Msza św. Za + Eryka Gawron we wspomnienie urodzin – dar od dzieci. 

 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie Ofiarowania NMP                                     21.11.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Stanisława Makoś, ++ rodziców i braci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Jana i Marię Paprotny, syna, córkę i dwóch zięciów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Mariana Dziuba.  
2. Za + Jacka Król, ++ rodziców Helenę i Jana. 

 

WTOREK – Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.                               22.11.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Genowefę Adamczyk – dar od kuzynki Stefanii Swoboda z córkami.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Wiesława Stebel + dar od sąsiadów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Jerzego Wita, Gabrielę Mrozek, Leokadię Kolar i ++ rodziców.  
2. Za ++ rodziców Amalię i Zygmunta Smołka w kolejną rocznicę śmierci. 

 

ŚRODA                                                                                            23.11.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Henryka i Stefanię Wrobel. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Benedykta Tomas, ++ rodziców i teściów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Małgorzatę Lex.  
2. Za + Edmunda Bugiel – dar od sąsiadów. 

 

CZWARTEK – Wspomnienie św.  męcz. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.         24.11.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Przez wstawiennictwo św. Jerzego za ++ z naszych rodzin.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Ryszarda i Helenę Glenc w kolejną rocznicę śmierci. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Karola Grabowskiego, jego ++ rodziców Ludwikę i Stanisława, Łucję i 

Karola Polednia oraz brata Stefana. 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 5 lecie sakramentu małżeń-

stwa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzi-
nach.  

PIĄTEK                                                                                                       25.11.2022 r.  

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 + Stanisława Gmyrek, ++ rodziców i teściów oraz + Zofię Ćwiklak, ++ rodzi-

ców i teściów 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + męża Andrzeja Jabłońskiego w 2 rocznicę śmierci.  
2. Za + Antoniego Magiera we wspomnienie urodzin oraz + ojca Szymona.  

SOBOTA                                                                                                      26.11.2022 r. 

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

7.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Dawida Pozimskiego. 
2. Za + męża Kazimierza we wspomnienie urodzin.  
Po Mszy św. modlitwa różańcowa, którą poprowadzą Siostry Służebniczki oraz Nabożeń-
stwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za + Hugona Żymełka oraz ++ Henryka i Martę Żymełka. 

14.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Michała Warło z okazji 50 rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

15.00 Msza św. w języku niemieckim. Za ++ członków D.F.K. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Msza św. 30 dniowa za zmarłych; Jan Krajczok, Krystyna Szczęsna. Jerzy Uściło, Halina Ka-
ras, Hubert Furman, Edmund Bugiel, Gertruda Masarczyk, Alojzy Hoszycki, Jan Rolnik, Piotr Suł-
kowski, Maria Koźmicka, Maria Koszorz, Jacek Bauerek, Danuta Rataj, Jerzy Konkol, Krystyna 
Malerz, Rudolf Gocman. 
2. W intencji Służby Liturgicznej Ołtarza: ministrantów, lektorów, animatorów, nadzwyczajnych sza-
farzy, lektorów i kantorów świeckich z racji wspomnienia patrona – św. Tarsycjusza o Boże błogo-
sławieństwo, wytrwałość i świadectwo życia oraz o potrzebne łaski w ich rodzinach. 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                               27.11.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Józefa Ciurko, żonę Magdalenę w kolejną rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Za + Jadwigę Hołomek w 2 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ingeborgi Durczok z okazji 80 rocznicy urodzin 

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

12.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mirosława Kalawskiego z okazji 50 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. Te Deum 
2. Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bogusławy Firut z okazji urodzin z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. Za + Piotra Stachowiak w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + Mirosława Rożek w 4 rocznicę śmierci. 
20.00 Msza św. Za ++ rodziców Dorotę i Antoniego Warło. 


