
 Dziś przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Można zyskać od-
pust zupełny spełniając zwykłe warunki odpustu i odmawiając pobożnie Akt poświęcenia ro-
dziny ludzkiej Chrystusowi Królowi. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby archidie-
cezji. Bóg zapłać za złożone ofiary. 
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie, o maseczkach, de-

zynfekcji 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 li-
turgia z naszego kościoła jest transmitowana przez Internet i można ją oglądać na stronie para-
fialnej.  
 Do końca miesiąca można uzyskać odpust za zmarłych. Dlatego zachęcamy do codziennej 

modlitwy różańcowej, w której polecamy zmarłych zalecanych 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 przyszłym tygodniu rozpoczynamy Adwent. Pierwszą Niedzielę Adwentu obchodzimy 

jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy także do przygotowania w domach wystrojów adwen-
towych.  
 Aktualna sytuacja uniemożliwia przeprowadzenie w parafiach Rorat w zwyczajnej formie. 

Dlatego w oparciu o materiały przygotowane przez redakcję Gościa Niedzielnego nt. Euchary-
stii zostaną zaproponowane krótkie filmiki do pobrania na platformie Holy Week oraz słucho-
wisko z udziałem grupy dzieci, udostępnione na falach Radia eM. Wszystkie te filmiki będą 
również dostępne na naszej stronie parafialnej w zakładce Roraty. Dzieciom, które będą chciały 
uczestniczyć w wirtualnych roratach zostaną rozdane w przyszłą niedzielę materiały, natomiast 
msze roratnie w tym roku wyjątkowo będą sprawowane od poniedziałku do piątku o 18.00. 
Podyktowane jest to tym, że uczniowie nie chodzą aktualnie na zajęcia do szkoły, nie mają też 
większości zajęć pozaszkolnych i nie ma w tym roku odwiedzin duszpasterskich. 
 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 poprowadzą róże 
różańcowe nr 31-35, a o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spo-
wiedzi świętej.  
 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały 

dzień. W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa 
Niedzielnego.   
 W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. 
 W 3 niedzielę Adwentu będziemy gościć ze Słowem Bożym i kalendarzami misyjnymi o. 

Roberta Grabka ze zgromadzenia Ojców Oblatów . 
 Dzisiaj w Oratorium odbywa się akcja krwiodawstwa organizowana przez Miejski Klub 

Honorowych Dawców Krwi. Początek o godz. 9.00, rejestracja do 13.30. 
 W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana: śp. Adolf Gwoździk. Wieczny odpoczynek… 
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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. Za + Eddę Koczy 
10.30 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Janiny i Tadeusza z okazji 50 rocznicy zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z proś-
bą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny - dar od znajomych. Te Deum. 
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Cecylii w intencji Chóru „Cecylia” 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 bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. chrzest Dawid Doleżych i błog. 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 błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum.              

20.30 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                     23. 11. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Henryka i Stefanię Wrobel.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Jana Paprotny, córkę, dwóch zięciów ich syna ks. 

Bronisława Paprotny. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Mariana Dziuba.  
2. Za + Karola Grabowskiego – dar od żony i córek z rodzinami. 
Po Mszy św. chrzest Tobiasz Pyszny.  

20.30 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
 

WTOREK – Wspomn. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.                         24. 11. 2020 r.                                                        

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


6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Benedykta Tomas.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   
8.15 Msza św.  Za ++ Wilhelminę i Stefana Marcinek, Helenę i Romana Barteczko.    
18.00 
 

Msza św. koncelebrowana: 
1.  Za + Danutę Pojda w 2 rocznicę śmierci.  
2. Za + Antoniego Magiera we wspomnienie urodzin, ojca Szymona, teściów Elżbietę i 
Brunona Szczotok. 

20.30 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
 

ŚRODA                                                                                                             25.11.2020 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za ++ Józefa i Stanisławę Cybulskich.                                      
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Helenę i Ryszarda Glenc oraz ++ rodzeństwo.   
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Małgorzatę Robenek w kolejną rocznicę śmierci, oraz Alojzego i Katarzynę Wi-
laszek.  
2. Za + Urszulę Barteczko w 1 rocznicę śmierci.      

20.30 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
 

CZWARTEK                                                                                                         26. 11. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Małgorzatę Michalczyk w 1 rocznicę śmierci.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   
8.15 Msza św. Za + Hugona Żymełka, Henryka i Martę Żymełka.              
16.30 Msza św. szkolna:  Za + Andrzeja Jezusek w 2 rocznicę śmierci ++ rodziców i te-

ściów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 5 rocznicę sakramental-
nego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w rodzinach.  
2. Za + Małgorzatę Lex w 2 rocznicę śmierci.             

20.30 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
 

 PIĄTEK                                                                                                    27. 11.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Annę Huptas we wspomnienie 90 rocznicy urodzin. 

Po Mszy św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ z rodziny Małczok.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Małgorzatę Kałuża w 1 rocznicę śmierci. 
2.  Za + Jerzego Wieczorek w 15 rocznicę śmierci, żonę Marię Antoninę. 

20.30 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 

SOBOTA                                                                                                    28. 11. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej 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 zakonnego. Te Deum. Dar od dzieci i ro-
dziców z Zerówki.  
2.  Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M.B. Uzdr. Chorych w intencji rodziców 
Marii i Erwina.    
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 31 - 35 

oraz Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
8.15 Msza św. Za ++ Barbarę i Józefa Taut w kolejną rocznicę śmierci, syna Karola. 
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Krystyna Wacławczyk, Jerzy Hadam, Czesław 

Pluchacz, Jadwiga Seman, Klara Mrozek, Henryk Milion, Franciszek Brączyk, Henryk 
Magiera, Halina Skupień, Lidia Skupień. 
Po Mszy św. bł. rocznego dziecka – Antonina Cichecka-Malczewska 

20.30 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
 

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 uro-
dzin 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. Proboszcza 
Witolda Psurka z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże w pracy duszpasterskiej – dar od Stowarzyszenia Diabetyków w Ryduł-
towach.         

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 rodziny.   

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

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 



 


