
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 16.00. 
 W poniedziałek po wieczornej Mszy św. zapraszamy do oratorium na spotkanie z „Piątą Ewangelią”. 
 W środę kolejne spotkanie dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. z SP4 
i ich rodziców. Początek Mszą św. o 18.00. 
 W środę po Mszy świętej wieczorem w Domku Maryi ma swoje spotkanie grupa ks. Jacka osób pi-
szących ikony. 
 Zapraszamy dzieci na Mszę świętą szkolną w czwartek o 16.30. Od godz.16.00 okazja do spowiedzi.  
 Od czwartku 28 listopada rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Plan odwiedzin 
kolędowych znajduje się w gablotkach i na stronie parafialnej. W tygodniu odwiedziny duszpasterskie 
rozpoczynają się od godz. 15.00 a w soboty i niedziele od 14.00.  
 W piątek 29 listopada o godz. 19.15 zapraszamy na wieczór uwielbienia z konferencją.  
 Spotkanie ministrantów w sobotę o 9.00 a spotkanie dzieci Maryi w sobotę o 10.00. grupa młodzie-
żowa spotyka się w piątki po mszy wieczornej. 
 W sobotę po mszy porannej modlitwę różańcową poprowadzi Rodzina Radia Maryja. Jak w każdą 
sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi. 
 Spotkania bierzmowańców w rozpoczynającym się tygodniu: grupa 8 (pana Rafała) – wtorek 26.11; 
grupa 4 (pani Patrycji) – w środę 27.11; grupa 10 (ks. Wojciecha) – w poniedziałek 25.11. Wszystkie 
spotkania odbywają się po mszy wieczornej w Domku Maryi. Rodziców prosimy o przypomnienie dzie-
ciom i przypilnowanie, by wzięły udział w spotkaniach. 
 W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Pierwszą niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę 
Trzeźwości. Zachęcamy do złożenia przez wiernych abstynencji od napojów alkoholowych. Zachęcamy 
też do ozdabiania naszych domostw symbolami adwentowymi: wieńcem, lampionami czy kalendarzami 
adwentowymi. Już dziś zapraszamy Parafian, a zwłaszcza dzieci na Msze św. roratnie od poniedziałku 2 
grudnia o godz. 6.45. Wychodząc naprzeciw propozycjom dorosłych Parafian, w piątki msza wieczorna 
będzie również sprawowana według formularza „O Matce Bożej w Adwencie”. Wzorem poprzednich lat 
zachęcamy Parafian, przedsiębiorców i wszystkich ludzi dobrej woli do składania w zakrystii słodyczy, 
którymi dzieci będą obdarowywane podczas Rorat. 
 Od następnej niedzieli będą dostępne opłatki wigilijne, które jak co roku przed kościołem w adwen-
towe niedziele będą rozprowadzały Siostry Służebniczki.  
 W domku Maryi w przyszłą niedzielę okazja do spowiedzi dla osób słabosłyszących.  
 Polecamy nowego Gościa Niedzielnego oraz inne czasopisma religijne. 
 Przedświąteczny obchód chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną będzie 20 i 21 grudnia. 
 Przypominamy o autokarowej pielgrzymce do Grecji, która odbędzie się w sierpniu przyszłego roku. 
Informator pielgrzymkowy znajduje się w zakrystii, a zapisy w kancelarii lub u ks. Jacka.  
 Przypominamy o tym, że są jeszcze zamówione książki „Znane i nieznane fakty z dziejów parafii św. 
Jerzego w Rydułtowach” do odbioru dla osób, które wpisały się na listę chętnych. Odbiór książek w 
czwartek 28 listopada w godz. od 16.oo do 18.oo w Domku Maryi. Przypominamy, że obecnie wejście 
do Domku Maryi znajduje się od strony groty. 
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, na pokrycie kosztów 
ogrzewania i energii elektrycznej w obiektach parafialnych. 
 W tym tygodniu będziemy odwiedzać Parafian, którzy wyrazili chęć przekazania swoich choinek na 
bożonarodzeniowy wystrój kościoła. 
 Już dziś informujemy, że Msza św. na Barbórkę zostanie odprawiona 4 grudnia o godz. 10.00.  Po 
mszy zgodnie z tradycją ok. 11.30 odbędzie się w oratorium spotkanie górników i emerytów górniczych. 
Zapisy na spotkanie w zakrystii, koszt 20 zł. 
 Dzisiaj odbywa się w oratorium akcja krwiodawstwa organizowana przez Miejski Klub Honorowych 
Dawców Krwi.  
 W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty zmarłą Agnieszkę Płaczek. Wieczny odpoczynek… 
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         Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach. 
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

 

 

UROCZYSTOŚĆ   
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA  

 

CZYTANIA W ROKU C  Język polityczny utrudnia nam zrozumienie wypowiedzi biblijnych: gdy słyszymy słowo 
"król", myślimy o aparacie władzy, jakiego potrzebują panujący na tym świecie, lub o ich bezsilności. Czy Chrystus, 
aby być Królem, potrzebuje bogatego i silnego Kościoła ze skomplikowaną organizacją? Chrystus jest Królem 
wzgardzonym i przybitym do krzyża. pogardzanym i ustawicznie przybijanym. Nie zstępuje z krzyża. Umiera zawie-
szony pomiędzy niebem a ziemią. Jezus Chrystus jest Królem nie pomimo krzyża, lecz poprzez krzyż: dzięki temu, 
że sam siebie złożył w ofierze za wielu. Przez Niego dostąpiliśmy pojednania, wolności i pokoju.                    (Mszał) 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                             Alleluja.                                   Por. Mk, 11,10 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. 
 

EWANGELIA       Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.         Łk 23,35-43 
 

+ Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy 
ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie 
Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże 
teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem 
Bożym". Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i 
podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam siebie". Był także nad Nim napis w 
języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król 
żydowski". Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, 
urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie 
i nas". Lecz drugi, karcąc go rzekł: „Ty nawet Boga się nie 
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież 
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 
uczynki, ale On nic złego nie uczynił". I dodał: „Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus mu odpowiedział: „Za-
prawdę powiadam ci: Dziś zę Mną będziesz w raju".     — Oto słowo Pańskie 
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NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA  4.11.2019 r.  

7.00 Godzinki o NMP                     
7.30 Msza św. Za ++ Marię i Alfreda Stein, córkę Trautę, rodziców Swoboda, syna Pawła. 

 9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisławy i Krzysztofa z okazji 30 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.     

10.30 Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Eugeniusza Góreckiego z okazji 65 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Cecylii w intencji Chóru „Cecylia”  
z okazji 111 rocznicy istnienia z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże w ich rodzinach. 



12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elżbiety z okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  Te Deum.  
Po Mszy św. chrzest – Laura Ferdyan                                                 

16.00 Nieszpory niedzielne . 
16.30 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Joanny z okazji 50 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 Wojciecha Warło z okazji 18 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o  światło Ducha Świętego, opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
Po Mszy św. chrzest - Filip Kłobuch                                               

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eryki  z okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  Te Deum.                  

PONIEDZIAŁEK                                                                                                    25.11. 2019 r.                                                                 

6.30 Godzinki o NMP                     
7.00  Msza św. Za + Zbigniewa Jarockiego – dar od pracowników Działu Technicznego w Bielsku-Białej. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                        
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ rodziców Marię i Jana Paprotny, córkę, dwóch zięciów, ich syna ks. Bronisława Paprotny. 
2. Za ++ członków, auxyliatorów i opiekunów duchowych Legionu Maryi. 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Małgorzatę Robenek, Alojzego i Katarzynę Wilaszek. 
2. Za + Danutę Pojda w 1 rocznicę śmierci.   

WTOREK                                                                                                               26.11. 2019 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 + Hugona, Henryka i Martę Żymełka.    

18.00  Msza św. koncelebrowana:  
1.  Za ++ Ryszarda i Helenę Glenc ++ rodziców. 
2.  Za + Małgorzatę Lex w 1 rocznicę śmierci.         

ŚRODA                                                                                                                           27.11. 2019 r.              

6.30 Godzinki o NMP           
7.00 Msza św. Za + Marię Szarek we wspomnienie urodzin.    
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego    
8.15 Msza św. Za + Agnieszkę Bluszcz we wspomnienie 90 rocznicy urodzin – dar od syna z rodziną.  

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Andrzeja Jezusek w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + męża Pawła Połomskiego we wspomnienie urodzin i w 3 rocznicę śmierci.                 

CZWARTEK                                                                                                           28.11.2019 r.                

6.30 Godzinki o NMP  
7.00  Msza św. Za + Tadeusza Miczek – dar od rodziny Bluk.                    
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Barbarę i Józefa Taut, syna Karola w kolejną rocznicę śmierci.   

16.30 Msza św. szkolna: Za + Mieczysława Lunitz. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Stanisława Gmyrek, rodziców, teściów, Zofię Ćwiklak. 
2. Za + Dariusza Szewczyk w 1 rocznicę śmierci. 

PIĄTEK                                                                                                                   29.11.2019 r.                                            

6.30 Godzinki o NMP                    
7.00 Msza św. Za + Zbigniewa Jarockiego – dar od sąsiadów. 

 8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 8.15 Msza św. Za + Adelajdę Winkler we wspomnienie urodzin o radość życia wiecznego.  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Bernarda Zimny w 1 rocznicę śmierci.  
2. Za + Stanisława Hołomek we wspomnienie 100 rocznicy urodzin, żonę Melanię, sy-
na Damiana. 

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA                                           30.11. 2019 r.                                                                                                                                                                                        

 6.30 Godzinki o MB Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Tadeusza Miczek – dar od rodziny Pawlik. 

Po Mszy św. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą 
prowadzi Rodzina Radia Maryja  oraz Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Emila Miliczek w 3 rocznicę śmierci, rodziców i syna Romana. 
2. Za + Karola Manderla ++ rodziców i teściów.   

12.00 Msza św. ślubna: Aneta Fojcik – Mateusz Rosga. 
15.00 Msza św. w języku niemieckim: O radość życia wiecznego za ++ członków DFK. 
17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Annę Kozub, Eugenię Dreinert, Reginę Goraus, 

Józefa Botorek, Eugeniusza Zdrzałek, Helenę Pietrzak, Zdzisława Kamińskiego, Do-
minika Kowalskiego, Agnieszkę Bluszcz, Klarę Wojciechowską. 

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 in-

tencji S. M. Salutari z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo 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 Boże 
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.                                               

  

  

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  24-30.11.2019 
 Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodzi-
ny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu, można dziś zyskać odpust zupełny. 

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

 Dziękujemy wszystkim za wspólnotowy udział w eucharystii, za modlitwy i złożone na potrzeby ar-
chidiecezji ofiary. 
 W rozpoczynającym się tygodniu obchodzimy: 

 W poniedziałek – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i męcz. 
 W sobotę – Święto św. Andrzeja, apostoła 
 W niedzielę – I niedziela Adwentu 




