
 Dzisiaj II Niedziela Adwentu. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii 
– na pokrycie kosztów nowego muru wokół kaplicy przedpogrzebowej. Natomiast przed kościo-
łem po każdej mszy zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać za zło-
żone ofiary. 
 Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 
 W poniedziałek swoje urodziny obchodzi ks. Kamil Kiszewski. Mszę św. w jego intencji o 

błogosławieństwo Boże w posłudze kapłańskiej i o zdrowie odprawimy o godz. 18.00. serdecz-
nie zapraszamy. 
 We wtorek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to także święto patronalne 

Dzieci Maryi. W tym dniu przypada również 124 rocznica poświęcenia naszego kościoła. Za zmarłych 
budowniczych i za wszystkich dobrodziejów naszego kościoła będziemy się modlić na Mszy św. o 
godz. 18.00. 
 Do niedzieli 20 grudnia będziemy wspólnie w kościele odmawiać modlitwę różańcową o godz. 

20.30, w której naszą szczególną intencją będzie prośba o ustanie pandemii, pokój i ład w społeczeń-
stwie. Po tym terminie nastąpi przerwa związana z okresem świątecznym i przygotowaniem do niego, 
zachęcamy jednak, by nadal w domach odmawiać o tej godzinie modlitwę różańcową. 
 Msza roratnia w tym roku wyjątkowo od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Zachę-

camy do udziału także wirtualnie – poprzez transmisję internetową na naszej parafialnej stronie. Za-
chęcamy także do oglądania roratnich filmików przygotowanych przez redakcję Gościa Niedzielnego, 
które znajdziemy na platformie www.holyweek.pl.  Linki do wszelkich informacji i materiałów odnośnie 
rorat dostępny będzie na naszej stronie parafialnej. Wzorem minionych lat zachęcamy Parafian do 
składania w zakrystii słodyczy, którymi dzieci będą obdarowane podczas rorat. Dzieci prosimy o przy-
noszenie ze sobą na msze lampionów. 
 Na naszej parafialnej stronie fejsbukowej w tym tygodniu pojawi się nowa katecheza – tym razem 

o drugim ważnym miejscu w świątyni czyli o chrzcielnicy. Zachęcamy do oglądania i promowania 
wśród swoich znajomych celem pogłębienia formacji religijnej.  
 Panom, którzy przygotowali dekorację naszego kościoła na Barbórkę, składamy serdeczne Bóg 

zapłać! Wkrótce rozpoczniemy prace związane z dekoracją kościoła na święta Bożego Narodzenia: 
budowę stajenki i ustawieniem choinek w kościele.  
 Odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną przewidujemy jeszcze raz przed 

samymi świętami: 21 (poniedziałek) i 22 (wtorek) grudnia od godz. 9.00. Zapisy w zakrystii do 18 
grudnia włącznie. 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W so-

botę po mszy porannej nabożeństwo różańcowe, które w tym tygodniu poprowadzą rodziny Domowe-
go Kościoła, a o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi 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, natomiast opłatki 

wigilijne można nabyć  po każdej Mszy św. u sióstr. Za tydzień będziemy gościć ze Słowem Bożym i 
kalendarzami misyjnymi o. Roberta Grabka ze zgromadzenia Ojców Oblatów. 
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. 
 W przyszłą niedzielę podamy szczegółowy plan Mszy św. w intencji Parafian, odprawianych w 

miejsce odwiedzin kolędowych, które z powodu pandemii zostały zawieszone. Po mszach wspólne ko-
lędowanie przy stajence. Potraktujmy to, jako taką rewizytę. Co roku przychodziliśmy do Was na od-
wiedziny duszpasterskie, w tym roku zapraszamy do kościoła. 
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie, o maseczkach, dezynfekcji 

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 liturgia z naszego kościoła 
jest transmitowana przez Internet i można ją oglądać na stronie parafialnej. 
 MOPS w Rydułtowach przystąpił do Programu „WSPIERAJ SENIORA”. Szczegóły w gablotce i na 

stronie parafialnej. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Andrzej Jabłoński, Jadwiga Hołomek, Wanda Badura, Hen-

ryk Tatuś, Horst Wagner i Szymon Marker. Wieczny odpoczynek… 
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DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                                   06. 12. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Alojzego Wojak, żonę Wandę i brata Zenona. 
9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Wojciecha i Franciszka Kwiecień 

z okazji ich urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, 
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. koncelebrowana:  
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Dawida z okazji 30 rocznicy urodzin z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Bo-
że dla całej rodziny – dar od rodziców.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefana z okazji 60 rocznicy urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie dla Niego i żony Ha-
liny oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Krzysztofa Kuklińskiego z okazji 
25 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.                  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Robert Zawisz, Paulina Rolnik, Zofia 

Szozda, Józef Wojtaszek (ochrzczone: Agata Błaszczok, Dawid Doleżych, 
Tobiasz Pyszny)   

18.00 Msza św.  Za + Grażynę Żymełka we wspomnienie urodzin.             
20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel 

Jasnogórski. 
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK                  07.12. 2020r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Józefa Rudnickiego, Małgorzatę Mandrysz, rodziców z obu 

stron w kolejną rocznicę śmierci.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1.  Za + męża Lucjana Wolskiego, córkę Bożenę, rodziców z obu stron. 
2.  Za ++ Reginę i Brunona Rupnik, wnuka Michała, pokrewieństwo z obu 
stron.   

18.00  Msza św. roratnia: Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w in-
tencji Ks. Kamila Kiszewskiego z okazji urodzin z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej. 

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


20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski. 
 

WTOREK – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP                    08. 12. 2020 r.                                                        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Violettę Zimny w 5 rocznicę śmierci.  
2. Za + Wernera Tomas – dar od rodziny Bauerek.     

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                   
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Henryka Skupień, jego rodziców, zięcia Grzegorza, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
2.  Za + Sylwestra Kufka w 3 rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin. 

18.00 Msza św. roratnia koncelebrowana:  
1. Za + męża Wiesława Napiórkowskiego w 22 rocznicę śmierci.  
2. W intencji wszystkich zmarłych budowniczych kościoła i o błogosławień-
stwo Boże dla dobrodziejów w 124 rocznicę konsekracji naszego kościoła 

20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski. 
 

ŚRODA                                                                                         09.12. 2020 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Gertrudę i Franciszka Lenort, Paulinę i Alojzego Koczy. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Jadwigę i Wiktora Hudek 
18.00 Msza św. roratnia koncelebrowana:  

1.  Za + Stanisława Leks, rodziców i teściów.  
2.  Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma Piechaczek.     

20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski. 
 

CZWARTEK                                                                               10. 12. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  

1. Za ++ rodziców Elżbietę i Eryka Pilny. 
2. Za + Siostrę Marię Leoncję Kusch. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Helenę Śmieja o radość życia wiecznego.   
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Franciszka o pomyślne wyniki badań i 
zdrowie. 

18.00 Msza św. roratnia: Za + Jadwigę Seman w kolejną rocznicę śmierci.   
20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel 

Jasnogórski. 
 

PIĄTEK                                                                                                11. 12. 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:   

1. Za + Siostrę Marię Leoncję Kusch. 

2. Za + męża Piotra Jordan ++ rodziców i teściów.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Uzdrowienia 

Chorych  
w intencji Franciszka o zdrowie i pomyślne wyniki badań.     

18.00 Msza św. roratnia Za + Dorotę Sczansny w kolejną rocznicę śmierci + męża 
Reinholda, syna Henryka, rodziców z obu stron.  

20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski. 
 

SOBOTA                                                                                           12. 12. 2020 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Stefana Gembalczyk w 1 rocznicę śmierci, żonę Zofię.  

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Rodzina Domowe-
go Kościoła 

oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Annę i Hermana Klimek w kolejną rocznicę śmierci oraz za ++ z 
pokrewieństwa Krzystała.   
2. Za ++ Anielę i Józefa Korzuch.  

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
17.00 Msza św. Za + Henryka Sosna w 10 rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. chrzest – Jakub Zawionka.   
20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel 

Jasnogórski. 
 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE                                 13. 12. 2020 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Rafała w 21 rocznicę śmierci. 

9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego Lippa z okazji 87 roczni-
cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji  Aleksandry z okazji 50 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.              

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ryszarda Zawadka z okazji uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.   Po Mszy św. chrzest – Pola Machnik. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św.  w intencji rocznych dzieci: Daniel Oleś (Krzysztof Kłosok, Woj-

ciech Kostka, Antonina Cichecka-Malczewska). 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Michaliny i Leona z okazji 50 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i z okazji 70 
rocznicy urodzin Jubilatki Michaliny z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.    

20.30 Modlitwa różańcowa o ustanie pandemii i pokój w społeczeństwie. Apel 
Jasnogórski. 

 


