
 

➢ Przeżywamy dziś Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to również Światowy Dzień Mo-
dlitw o Pokój. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Bóg 
zapłać za wszelkie ofiary. Zapraszamy dzisiaj na nieszpory kolędowe o godz. 16.00. Msze popołu-
dniowe w naszym kościele o godz. 16.30, 18.00 i 20.00. 
➢ Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję „Podziel się posiłkiem”. Przyniesionymi przez 
Was darami stołu obdarowano ok. 40 potrzebujących pomocy osób z naszego miasta. 
➢ Po przerwie noworocznej, od jutra ruszają odwiedziny kolędowe. Prosimy, aby osoby, które złożyły 
deklaracje zapoznały się z planem odwiedzin i oczekiwały telefonu, aby umówić godzinę spotkania. Msze 
kolędowe za pozostałych Parafian począwszy od dnia 6 stycznia. Dla wszystkich uczestników mszy są 
przygotowane pakiety kolędowe, które zawierają życzenia do nas duszpasterzy, książeczkę oraz ze-
stawy kolędowe. Serdecznie zapraszamy na tą formę wspólnej modlitwy. Bóg zapłać za ofiary kolędowe, 
które w tym roku są przeznaczone na realizację kaplicy Najświętszego Sakramentu.  
➢ We wtorek zapraszamy po wieczornej Mszy św. do oratorium na spotkanie grupy Miriam. 
➢ W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
➢ W I czwartek na mszy o 7.00 modlimy się za wszystkich powołanych do kapłaństwa, także z naszej 
parafii i o nowe powołania. Po mszy odprawimy nabożeństwo powołaniowe. 
➢ Ponieważ w I piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, a msze św. odprawiane są w 
porządku niedzielnym, okazja do spowiedzi będzie przed każdą mszą i nie będzie w tym dniu wspólnego 
nabożeństwa do NSPJ. W tym dniu obchodzimy również Dies Episcopi – modlimy się szczególnie za 
naszego arcybiskupa Wiktora oraz biskupów pomocniczych Adama i Marka, obchodzących rocznicę sa-
kry biskupiej. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby misji.  
➢ Szczególnie serdecznie zapraszamy na pierwszy w Rydułtowach Orszak Trzech Króli, który organi-
zujemy wspólnie z parafiami na Orłowcu i w Radoszowach oraz Urzędem Miejskim. Przejdzie on w Uro-
czystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia, ulicą Ofiar Terroru od parkingu przy Urzędzie Miejskim na 
rynek, gdzie będzie wspólne kolędowanie przy żywej stajence. Nasza parafia spotyka się o 13.40 na ul. 
Chopina na wysokości Wyspy Seledynowej i wspólnie ruszamy przed Urząd Miasta. Dla uczestników 
przewidziane są korony, dla dzieci balony, prosimy, aby w ubiorze uwzględnić kolor naszego orszaku – 
mianowicie kolor czerwony. Wspólnie z orkiestrą i trzema królami przy śpiewie kolęd udamy się na rynek 
do żywej stajenki by tam wspólnie kolędować. W związku z tym proponujemy, aby rodziny z dziećmi, w 
miarę możliwości w tym dniu nie przychodziły na mszę o 12.00 lecz wcześniej, albo po orszaku na 16.30, 
a po spożyciu obiadu przyszły od razu na ul. Chopina. Na rynku oprócz kolędowania i żywej stajenki 
będzie także mała gastronomia. Niech nasz wspólny udział w tym wydarzeniu będzie dzieleniem się 
radością i świadectwem naszej wiary.  
➢ W I sobotę msza w int. Członków Żywego Różańca i osób przyjmujących obraz MB Szkaplerznej, 
przed mszą modlitwa różańcowa i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. 
➢ W miesiącu styczniu nie planujemy odwiedzin duszpasterskich dla chorych i seniorów, będą one 
dopiero na początku lutego. 
➢ Dzieci Maryi, wzorem ubiegłych lat wyruszą 7 stycznia – w sobotę ulicami naszego miasta z kolędo-
waniem. Zachęcamy do przyjmowania małych kolędników w swoich domach. 
➢ 8 stycznia zapraszamy na parafialne kolędowanie przy naszej stajence w kościele – wzorem ubie-
głego roku zachęcamy do zgłaszania się u organistki, by wspólnie zaśpiewać kolędę w kościele. 
➢ W przyszłą niedzielę o godz. 9.00 odprawimy mszę w int. Pedagogów i Dzieci z Państwowego Ogni-
ska Plastycznego jako podziękowanie dla nich za wykonanie aniołków na naszą akcję Anioł Dobroci, a 
także za wszystkich darczyńców przygotowujących paczki dla dzieci oraz wolontariuszy z Rodziny bł. 
Edmunda za ich rozprowadzenie.  
➢ Zapraszamy codziennie o 6.30 na Godzinki, a o godz. 8.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w 
sobotę o 7.30 na modlitwę różańcową - w tym tygodniu poprowadzi Grupa Kobiet Miriam.  
➢ Legion Maryi zbiera znaczki pocztowe na misje. Można je składać na stoliku z prasą. Legion zaprasza 
również na pielgrzymkę do żłóbka w Panewnikach w dniu 29 stycznia. Wyjazd o 14.00. więcej informacji 
i zapisy w zakrystii. 
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszła do Pana Krystyna Musioł. Wieczny odpoczynek… 

 

Słowo życia: 
1 stycznia 2023 –   Swietej Bożej Rodzicielki – Lk2,16-21 
2 stycznia 2023 – Poniedziałek  - J1,19-28 

3 stycznia 2023 – Wtorek    - J1,29-34 
4 stycznia 2023 – Środa  – J1,35-42 
5 stycznia 2023 – Czwartek    -J1,43-51 
6 stycznia 2023 – Piątek  Ur. Objawienia Panskiego  – Mt2,1-12 
7 stycznia 2023 – Sobota   – Mt4,12-17.23-25 
 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI    01.01.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za ++ Wiktorię i Wilhelma Masarczyk, ich rodziców, rodzeń-

stwo, córkę Agnieszkę, Gintra Wolnik, Jadwigę i Tadeusza Utracki, Łu-
cję Suponik. 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eugenii Glacel z okazji 70 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mateusza Szlachta z okazji 18 
rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Alojzego Wysłucha z 
okazji 60 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie. Te Deum 

16.00 Nieszpory kolędowe 
16.30  Msza św. Za + Jadwigę Sosna – dar od siostry Lucyny z Kępna. 
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Stanisława Graboń, dziadków Zofię 

i Jana Komarek, ++ z rodzin Porwoł, Benek oraz ++ sąsiadów. 
20.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stanisława Rakoczy z okazji 

75 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum 
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Jerzego w Rydułtowach.  

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



PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,    02.01.2023 r.    
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Pawła i Annę Grabiec, dwóch braci Henryka i Piotra, 

bratową Irenę i dziadków z obu stron.   
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Elżbietę Godoj. 
18.00 Msza św. Za + Zdzisława Szuła w 1 rocznicę śmierci. 

 
WTOREK                                                                                          03.01.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za ++ Marię i Karola Nawrat oraz Anielę i Henryka Brze-

zinka.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za ++Wilhelma i Elżbietę Tomas, rodziców z obu stron, te-

ściów Franciszka i Annę Bauerek. 
18.00 Msza św. Za + Jana Piechaczek w 1 rocznicę śmierci. 

 
ŚRODA                                                                                           04.01.2022 r.    
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za dusze w czyśćcu cierpiące i dzisiaj konających. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Helenę i Stanisław Ziemba, syna Józefa, córkę Marię 

Koszelnik. 
18.00 Msza św. Za + Franciszka Durczok we wspomnienie urodzin. 

 
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                     05.01.2023 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji 

kapłanów pracujących i pochodzących z parafii, o nowe powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa. 

Po mszy św. Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Teresę Cieślik w 6 rocznicę śmierci oraz + męża Anto-

niego. 
18.00 Msza św. Za + Gintera Barteczko w 1 rocznicę śmierci. 

  
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – UROCZYSTOŚ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  06.01.2023 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 
9.00 Msza św. Za + Dorotę Brzonkalik w 4 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św. kolędowa W intencji Parafian z ulic: Nowej, Benedykta, Kol-

bego, Kasprzaka, Spokojnej, Czechowa, Słowiczej i Jasnej. 
12.00 Msza św W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych.     

16.00 Nieszpory kolędowe 
16.30 Msza św. Za + Zdzisława Buczkowskiego w 23 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + męża Stanisława Kampik w 9 rocznicę śmierci. 
20.00 Msza św. kolędowa W intencji Parafian z ulic: Wieniawskiego, Wąskiej, 

Krzywej, Szpitalnej i Chopina. 
 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                                 07.01.2023 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ sąsiadów i mieszkańców z ul. Bohaterów Warszawy 

zmarłych w 2022 roku. 
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: Maria Malcharczyk, Krystyna Musioł. 
2. W intencji Rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Szensztackiej. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 
Pokuty 

17.00 Msza św. Za + Zofię Smyczek w 1 rocznicę śmierci. 
 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                     08.01.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. kolędowa W intencji Parafian z ulic Tetmajera, Skalnej, Ofiar 

Terroru, Mickiewicza, Krasińskiego i Licealnej. 
9.00 Msza św. W intencji Pedagogów i Dzieci z Państwowego Ogniska Pla-

stycznego, którzy przygotowali figurki aniołów, oraz wszystkich dar-
czyńców akcji Anioł Dobroci – tych, którzy przygotowali paczki dla 
dzieci oraz innych zaangażowanych osób z Rodziny bł. Edmunda, jako 
podziękowanie za dobroć i pomoc dzieciom.  

10.30 Msza św. kolędowa W intencji Parafian z ulic: Bohaterów Warszawy, 
Narutowicza i Bema. 

12.00 Msza św Do Opatrzności Bożej w intencji rocznego dziecka Lidii Szmaj-
duch z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznych dzieci: Lidia Szmajduch, 
Bartosz Piątek. 

15.00 Wspólne parafialne kolędowe 
16.30 Msza św. Za + Mirosława Paduszek – dar od koleżanki Beaty. 
18.00 Msza św. Za + Dawida Pytlik we wspomnienie urodzin. 
20.00 Msza św. Za + Annę Huptas w kolejną rocznicę śmierci. 

 
 




