
O G Ł O SZ E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E   
25.10-1.11.2020 

 Dziś obchodzimy 30 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzisiaj kolekta specjalna na budowę nowego muru wokół kaplicy 
przedpogrzebowej. Serdecznie Bóg zapłać! wszystkim ofiarodawcom. (do południa): Dzisiaj także Grupa Teatralna Adonai 
zaprasza po Mszy św. o godz. 12:00, na przedstawienie pt. „Chryzant i Daria”. Jest to pierwsze przedstawienie z cyklu „Świę-
ci Pańscy”.  

 W kończącym się miesiącu różańcowym zapraszamy na ostatnie nabożeństwa: dziś w niedzielę o godz. 15.45, od ponie-
działku do piątku o 17.15., a w sobotę o 16.15. 

 Jak wiadomo, od soboty weszły nowe ograniczenia epidemiczne dotyczące całego kraju. W związku z gwałtownym wzro-
stem ilości zarażeń chcemy podejść do tego w sposób bardzo roztropny i odpowiedzialny. Dlatego w tym tygodniu odwołuje-
my wszystkie spotkania, jakie miałyby się odbyć w budynkach parafialnych poza Mszą św. i nabożeństwem. Nie jest to łatwa 
decyzja, bo wiele trudu włożyliśmy my wszyscy jako Parafia, by na nowo uruchomić formację w grupach parafialnych, ale jest 
to podyktowane troską o bezpieczeństwo nas wszystkich, zwłaszcza tych najbardziej podatnych na zarażenie. Uważamy, że 
lepiej jest przeczekać ten najtrudniejszy okres około dwóch tygodni, by potem bezpiecznie wrócić do spotkań w grupach i 
pracy formacyjnej.  

 Zmieniły się także limity osób mogących jednocześnie brać udział w liturgii wewnątrz kościoła. Teraz jest to 7 m2 na osobę. 
Czyli wewnątrz kościoła może jednocześnie przebywać  122 osoby. Przypominamy o dezynfekcji rąk, gdy wchodzimy do ko-
ścioła, np. płynem znajdującym się w metalowych dozownikach przy drzwiach. Po każdej mszy wszystkie klamki, ławki i inne 
elementy wnętrza są także dezynfekowane. Przypominamy o maseczkach lub innej formie zakrycia ust i nosa jednocześnie. 
To bardzo ważne. A w celu zachowania dystansu, zwłaszcza w ławkach, bo z tym był największy problem, siadamy w miej-
scu, w którym przyklejona jest do ławki żółta numerowana karteczka. Osoby stojące również prosimy o zachowanie dystansu. 
Tak niewiele potrzeba, aby nie stwarzać sobie i innym niebezpiecznych sytuacji.  

 Przypominamy również o aktualności dyspensy Metropolity katowickiego od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. 
zgodnie z zarządzeniem z dnia 28 maja 2020 r.: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii 
w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed za-
rażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej 
łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania 
praktyki Komunii św. duchowej”.  

 W środę 28 października powinno się odbyć spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. ze 
szkoły nr 4. Ze względu na zaistniałą sytuację ograniczymy się tylko do Mszy św. z krótką nauką dla dzieci i poświęceniem 
różańców.  

 W czwartek o godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw obchodzących w tym roku 10 rocznicę ślubu. Zaproszenia listow-
ne zostały już wysłane, niemniej jeszcze raz zapraszamy na Eucharystię w Waszej intencji. Rezygnujemy jednak ze spotka-
nia po mszy w oratorium. Zapraszamy dzieci na Mszę świętą szkolną w czwartek o 16.30. Od godz.16.00 okazja do spowie-
dzi przed uroczystością Wszystkich Świętych. 

 Kantorów i lektorów przygotowujących się do posługi, prosimy o indywidualny kontakt z organistką – p. Katarzyną.  
 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 16-20, a o godz. 16.00 wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu i okazji do spowiedzi świętej. O godz. 17.00 zostanie odprawiona msza św. trzydziestodniowa za zmar-
łych. Zalecki na mszę można składać w zakrystii.  

 W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały nieba, a wiernym piel-
grzymującym na ziemi wskazują drogę do świętości. W tym dniu zapraszamy na Msze św., które będą odprawiane w nie-
dzielnym porządku. Jednocześnie wstrzymujemy się w tym momencie z decyzją o procesji na cmentarzu oraz mszy w Dzień 
Zaduszny w kaplicy cmentarnej, oczekując na dalsze wskazania sanitarne. Nalegamy jednak, aby rozłożyć swoje odwiedziny 
cmentarza na całą oktawę Wszystkich Świętych, oraz czas przed uroczystością.  

 Zachęcamy do uzyskania odpustu za zmarłych poprzez modlitwę i uczestnictwo w liturgii w kościele zachowując obowiązu-
jące limity. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i w 
Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”, „Wierzę”, modlitwy w intencjach 
Ojca Św., odprawienie spowiedzi, przyjęcia komunii i zachowania wolności od przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. W 
okresie do 8 listopada można uzyskać odpust poprzez dołączenie do tego jeszcze modlitwy za zmarłych. Dlatego przypomi-
namy o skorzystaniu w nadchodzącym okresie z okazji do sakramentu pokuty i pojednania. Codziennie przed każdą mszą 
księża czekają w konfesjonale.  Prosimy pamiętać o tym, aby przed spowiadaniem się zdezynfekować kratki konfesjonału 
płynem znajdującym się przy konfesjonale. 

 Różaniec za zmarłych zalecanych odmawiany będzie przez całą oktawę uroczystości. Zalecki można składać w zakrystii, 
kancelarii a w dniu uroczystości także na cmentarzu. Przypominamy także o naszej prośbie, by jak najwcześniej rozpocząć 
porządkowanie grobów na naszym cmentarzu. 

 W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu wolontariusze Wspólnoty Dobrej Woli będą prowadzili kwestę na rzecz 
Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Wspólnota miesięcznie pomaga około 700 dzieciom z całego powiatu wo-
dzisławskiego. 
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X X X  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  
 

EWANGELIA W ROKU A  
 

(Mt 22, 34-40) 

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, 

uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie w Pra-

wie jest największe?" On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swo-

im sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przyka-

zanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. 

Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy". 

 

P O R ZĄD E K   N A B OŻEŃ S T W   2 5 . 1 0 - 1 . 1 1 . 2 0 2 0 r .  
 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                    25. 10. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Marię Zacha we wspomnienie urodzin jej męża Franciszka w kolejną 

rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Julii Godzwon  z okazji 18 rocznicy urodzin  

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jolanty i Andrzeja z okazji 30 rocznicy za-
warcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.     

12.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Gabrieli i Władysława Tkaczyk z okazji 35 rocznicy 
zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane ła-
ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  
2.  Do Opatrzności Bożej w intencji Stefanii Stebel-Swoboda z okazji 70 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Bo-
że dla całej rodziny. Te Deum.    
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznych dzieci: Laura Paprotny, Ignacy Gwoździk.           

15.45 Nabożeństwo różańcowe. 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jakuba Surma z okazji 1 rocznicy  urodzin 

z prośbą o zdrowie i opiekę Anioła Stróża oraz o i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Jakub Surma.    

18.00 Msza św.  Za ++ Jadwigę i Franciszka Janosz, Bronisławę i Alojzego Hajduczek.  
  

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


PONIEDZIAŁEK                                                                                           26. 10. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Zbigniewa Szurka z okazji urodzin  

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

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Marię i Alfreda Groborz w kolejną rocznicę śmierci 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Anastazję Przybyła we wspomnienie urodzin i kolejną rocznicę śmierci.  
2. Za + Halinę Kostka - Lewandowską 
 

WTOREK                                                                                                     27. 10. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Halinę Pychyńską w 1 rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   
8.15 Msza św. Za + Krzysztofa Święty, dziadków Jadwigę i Józefa Kłosek, Agnieszkę i 

Alojzego Święty 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 
 

Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Stanisława Mazurek w 17 rocznicę śmierci 
2. Za + Łucję Wystyrk w 15 rocznicę śmierci 
 

ŚRODA   Święto Świętych  Apostołów Szymona i Judy Tadeusza                              28.10.2020 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Annę i Wincentego Nitner, syna Jana, synową Genowefę 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Leonarda Brodniak we wspomnienie urodzin 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Karola Dzierżawa w 3 rocznicę śmierci, żonę Krystynę w kolejną rocznicę 
śmierci zmarłych z rodziny Dzierżawa, Gadaj,  Malerz, Paniczek, Siwek, Opolony, 
Kasztowski, sąsiadów, kapłanów, siostry zakonne.  
2. Za + Jadwigę Brzezina we wspomnienie urodzin  
 

CZWARTEK                                                                                     29. 10. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. intencja wolna 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   
8.15 Msza św. Za + Zygmunta Pypeć ++ rodziców            
12.30 Msza św. ślubna: Hanna Mandrysz – Dominik Płaczek  
16.30 Msza św. szkolna: Za + Józefa i Salomeę Kurasz 
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1.  Za + Dominika Kowalskiego w 1 rocznicę śmierci. 
2.  Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 10 rocznicę sakramen-
talnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach. Te Deum.        
 

PIĄTEK    Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Atrchikatedralnego w Katowicach  30.10.2020r.                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  intencja wolna 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św.  Za++ Leokadię i Huberta Kaul, synową Krystynę, rodziców z obu stron           
17.15 Nabożeństwo różańcowe. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Leokadię Kolar we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Agnieszkę Bluszcz w 1 rocznicę śmierci.  
 

SOBOTA                                                                                                     31. 10. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Rudolfa Swoboda 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 16-20 
oraz Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za + Krystynę Kornhauser – dar od Róży różańcowej nr 3    
16.15 Nabożeństwo różańcowe. 
17.00 Msza św. koncelebrowana 

1. 30-dniowa za zmarłych: Henryk Giera, Roman Mojżysz, Marian Kamiński, Gertru-
da Stasiowska, Bronisław Jureczek, Janusz Kaszta,  Elżbieta Kurdziel, Klemens 
Brzezina, Maria Ulfig, Helena Śmieja. 
2.  Za + + Martę i Karola Figura  
 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                          01. 11. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.30 Msza św. Za + Elżbietę Cholewik, córkę Barbarę, ojca Antoniego, Roberta i Alojzego 

Mielańczyk, Eugeniusza Czogała, Jana i Mariannę Chrzanowskich, syna Antoniego, 
Tadeusza Witt. 

9.00 Msza św. Za + Waltra Urbasik w 8 rocznicę śmierci, Ryszarda Wawrzyńczyk w rocz-
nicę śmierci oraz + Piotra Szewczyk         

10.30 Msza św. Za + Dawida Pytlik 
12.00 Msza św. Za + Krystiana Burda         
15.45 Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych 
16.30 Msza św. Za ++ Stefanię i Ryszarda Wojtaszek 
18.00 Msza św. Za ++ Elżbietę i Karola Achtelik, Erykę i Felicyts Raszczyk 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbędzie się wyjątkowo w sobotę 5 listopada o godz. 15.00 i w zależno-

ści od ilości osób – będzie albo w oratorium, albo w kościele. Proszę zgłosić telefonicznie w kancelarii chęć uczestnictwa w 
nauce. 

 Zapraszamy do kościoła na osobistą adorację, nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień. W kościele są wyłożone cza-
sopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Niedzielnego. W zakrystii są do nabycia kalendarze ścienne na 
rok 2021.  

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Krystyna Wacławczyk i Czesław Pluchacz. Wieczny odpoczynek… 

 


