
 

➢ Dziś rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. 
Pierwsza niedziela Adwentu jest obchodzona jako Niedziela Trzeźwości. Zachęcamy do dobrowolnego 
podejmowania zobowiązań trzeźwościowych. 
➢ Dzisiejsza kolekta niedzielna przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, na postępujące 

prace przy kaplicy Najświętszego Sakramentu i budowie ołtarza. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo adwentowe o godz. 16.00. Msze popołudniowe w naszym 

kościele o godz. 16.30, 18.00 i 20.00. Jak co roku, siostry służebniczki będą przed kościołem w niedziele 
adwentowe rozprowadzać opłatki wigilijne. Natomiast w zakrystii są do nabycia Świece Wigilijnej Pomocy 
Caritas. 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 zwią-
zanych z przeżywaniem rorat. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy także ofiarodawców do składania w 
zakrystii słodyczy dla dzieci. Zachęcamy też do przyozdobienia domów tradycyjnymi symbolami adwen-
towymi: wieńcami, kalendarzami i lampionami. W adwencie rozpoczniemy także kolejny raz akcję o na-
zwie Anioł Dobroci. Na dekoracji adwentowej będą umieszczone gwiazdki, a pod każdą z nich będzie 
konkretne dziecko, dla którego przygotowujemy paczkę świąteczną. W tym miejscu chcielibyśmy szcze-
gólnie podziękować Państwowemu Ognisku Plastycznemu w Rydułtowach za przygotowanie glinianych 
figurek aniołów dla darczyńców. 
➢ W poniedziałek po mszy o godz. 8.15 spotkanie Legionu Maryi w Domku Maryi. We wtorek do 

Oratorium zapraszamy na godz. 19.00 uczniów klas VII SP1i SP4 na formacyjne spotkanie przygotowu-
jące ich do bierzmowania.  W środę spotkanie dla rodziców i dzieci z SP4 przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej. Początek o godz. 18.00 Mszą św. na której poświęcimy dla dzieci medaliki.  
➢ W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek na mszy roratniej 

o 6.45 w sposób szczególny pamiętać będziemy w modlitwie o wszystkich powołanych i modlić się o 
nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii. Z racji rorat nie będzie po 
mszy nabożeństwa, nie będzie także w trakcie adwentu mszy szkolnej. W czwartek po mszy wieczornej 
zapraszamy na następny wykład Szkoły Biblijnej.  
➢ W I piątek w ramach rorat Msza św. w intencji czcicieli NSPJ. W tym dniu także ze względu na 

roraty nie będzie nabożeństwa po mszy. Istotą przeżywania I piątku i I soboty miesiąca jest spowiedź 
oraz udział w mszy św. i przyjęcie komunii wynagradzającej. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 
17.00, natomiast w sobotę na adoracji od godz. 16.00. Wieczorna msza w I piątek miesiąca będzie spra-
wowana w intencji rodziców i dzieci komunijnych.  
➢ W I sobotę po mszy porannej modlitwa różańcowa prowadzona przez grupę kobiet Miriam i nabo-

żeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po nim msza w intencji członków róż różańcowych i rodzin 
przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej. Odwiedziny z posługą sakramentalną chorych i star-
szych Parafian zostają z racji świąt przełożone na 16 i 17 grudnia.  W sobotę spotkania ministrantów o 
9.00, a o 10.00 spotkanie Dzieci Maryi. W sobotę o godz. 15.00 w nauka przedchrzcielna w Domku Maryi. 
➢ W sobotę po mszy wieczornej w Domku Maryi spotkanie Anonimowych Alkoholików. 
➢ W najbliższych dniach najpierw na stronie internetowej parafii, a potem w ordo i gablotce pojawi 

się plan odwiedzin kolędowych dla osób, które złożyły deklaracje. Odwiedziny duszpasterskie rozpocz-
niemy w okresie poświątecznym. Wszystkich Parafian zapraszamy natomiast na msze kolędowe, których 
terminy będą podane wkrótce. W kaplicy bocznej trwają prace remontowe. Bóg zapłać za wszystkie 
ofiary: kopertowe oraz przelewy na konto na cel kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
➢ W sobotę 3 grudnia o godz. 10.00 chcemy dla górników – zwłaszcza tych emerytowanych, zorga-

nizować spotkanie barbórkowe. Szczegóły i zapisy w zakrystii. Natomiast w niedzielę 4 grudnia – we 
wspomnienie św. Barbary, msza w intencji górników, emerytów górniczych i ich rodzin będzie odprawiona 
o godz. 10.30. Serdecznie na nią zapraszamy z całymi rodzinami. 
➢ Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach zaprasza dzisiaj na akcję honorowego oddawania krwi która 

odbywa się w Domku Maryi (zmiana miejsca!) w godz. 9.00–13.30, rejestracja dawców do godz. 12:45. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Leszek Cyran i Rudolf Sprysz. Wieczny odpoczynek… 
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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 podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory niedzielne / Nabożeństwo adwentowe 
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. 
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PONIEDZIAŁEK                                                                         28.11.2022 r.  

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Józefa Rybnickiego w kolejną rocznice śmierci 

i ++ dziadków z rodziny Klimek. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Za ++ Barbarę i Józefa Taut oraz ich ++ dzieci Karola, Adelajdę 

i Edwarda. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Małgorzatę i Augustyna Robenek w kolejną rocznicę śmierci 
oraz Alojzego i Katarzynę Wilaszek. 
2. Za ++ Klarę i Wincentego Czajka.  

 

WTOREK                                                                                            29.11.2022 r.  

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Marię Cieśla – dar od Urszuli i Marka Tokar-

czyk z synem oraz Renaty Tokarczyk z Nowego Sącza-Zieleźnikowej.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Agnieszkę Kochańską w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Andrzeja Jezusek w 4 rocznicę śmierci.  
2. Za + Elżbietę Kamińską – dar od sąsiadów.  

 

ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA                30.11.2022 r. 
 

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Za + Marię Francuz – dar od sąsiadów. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Karola Manderla, ++ rodziców i teściów. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Danutę Pojda w 4 rocznice śmierci.  
2. Za + Elżbietę Sojka. 

 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                    01.12.2022 r.  

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w 

int. kapłanów pracujących i pochodzących z parafii, o nowe powoła-
nia kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Marię Kasza we wsp. urodzin i w 9 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Anielę Pinior w rocznicę śmierci.  
2. Za + Jolantę Fojcik we wspomnienie urodzin – dar od rodziny Chro-
boczek.  

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Wsp. bł. Jana Franciszka Machy, prezb. i męcz.      02.12.2022 r.   

6.00 Godzinki o NMP 
6.45 Msza św. roratnia koncelebrowana:  

1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 
2. Za ++ rodziców Annę i Edwarda Gorywoda.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Horsta Wagnera w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św.  W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.  

  

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – Wsp. św. Franciszka Ksawerego prezb.          03.12.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Franciszka Tabor w 11 rocznicę śmierci i we wspomnie-

nie 80 rocznicy urodzin, ++ rodziców Marię i Jana Tabor, siostry Stefanię 
i Janinę oraz braci Stanisława i Józefa. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa kobiet 
„Miriam” oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji członków Róż różańcowych oraz za ++ członków w ostat-
nim czasie: Helena Gańczorz 
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 

17.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Gabrieli z okazji 70 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                              04.12.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  

7.00 Msza św. Za + Cecylię Zapa w 1 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Za + Annę Musioł w 1 rocznicę śmierci.  
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Barbary w 

intencji Górników, emerytów i rencistów górniczych i ich Rodzin. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Hani z okazji 15 rocznicy uro-

dzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory niedzielne / Nabożeństwo adwentowe 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św.: Bartosz Wyporski, Emilia Ryszka. 
18.00 Msza św. Za ++ Pawła i Jadwigę Koczy. 
20.00 Msza św. Za ++ rodziców z obu stron Helenę i Franciszka Nosiadek, 

brata Henryka oraz Kazimierę i Alfreda Brachmańskich, syna Andrzeja. 


