
Ogłoszenia duszpasterskie 

 Dzisiaj świętujemy 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Kolekta niedzielna przeznaczona jest na po-
trzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać! za modlitwę i złożone ofiary. 
 Zapraszamy na nieszpory kolędowe o godz. 16.00 
 W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Mszę świętą za powołanych i o nowe powołania 

kapłańskie odprawimy w tym dniu o 7 rano, a po niej nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie.  
 W środę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Uroczystość ta wspomina miste-

rium objawienia się Słowa Wcielonego całemu światu. W tym dniu obchodzimy również Dies Episcopi – 
modlimy się za naszego arcybiskupa Wiktora oraz za biskupów pomocniczych: Marka i Adama, którzy w 
tym dniu obchodzą rocznicę sakry biskupiej. Jest to także Misyjny Dzień Dziecka, a kolekta w tym dniu jest 
przeznaczona na potrzeby misji. 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. w sobotę 

po mszy porannej zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które poprowadzą róże żywego różańca  
nr od 6 do 10. Jak w każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spo-
wiedzi świętej. 
 Zapraszamy na osobistą modlitwę i adorację Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus do naszej świątyni. 

Zawierzmy Bogu swoje rodziny, przychodźmy z najmłodszymi i prośmy Boga o ustanie pandemii, zdrowie, 
miłość i zgodę w naszych rodzinach.  
 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Niedzielnego.   
 Bardzo dziękujemy naszym Parafianom, którzy włączyli się do akcji podzielenia się posiłkiem po 

świętach. Za wszystkie artykuły i potrawy, które zostały niezwłocznie przekazane naszym starszym, cho-
rym i potrzebującym pomocy parafianom, składamy serdeczne „Bóg zapłać!” Dzięki Waszemu wsparciu 
udzieliliśmy pomocy dziewiętnastu rodzinom. Dziękujemy także wszystkim wolontariuszom koordynują-
cym tą akcją. 
 W ubiegłym tygodniu zamontowaliśmy w kościele dwie automatyczne kropielnice z wodą święconą. 

Trzecia zostanie zamontowana wkrótce. Ich użytkowanie jest całkowicie bezpieczne, wystarczy rękę wsu-
nąć pod kropielnicę, by porcja wody święconej skapnęła na dłoń. Proszę nie mylić automatycznych kro-
pielnic wykonanych z drewna, z metalowymi stacjami do dezynfekcji rąk. 
 Siostry Urszulanki w Rybniku ogłaszają rozpoczęcie w dniu 25 stycznia rekrutacji do klas pierwszych 

szkoły podstawowej. Szczegóły na stronie internetowej szkoły urszulańskiej w Rybniku. 
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie. Prosimy o przestrzeganie ob-

owiązujących norm sanitarnych: w ławkach zajmujemy tylko miejsca oznaczone naklejoną karteczką, pro-
simy o dezynfekcję rąk i prawidłowe używanie maseczek. Pamiętajmy, że cały czas obowiązuje dyspensa 
od obowiązku uczestnictwa we Mszy św., a liturgia z naszego kościoła jest w całości transmitowana na 
stronie parafialnej.   
 W dzisiejszym ORDO znajduje się sprawozdanie roczne, które było przedstawione na mszy na za-

kończenie roku. Zachęcamy do zapoznania się z nim.  
 Plan Mszy św. w intencji Parafian, odprawianych w okresie kolędowym, zawieszonym z powodu 

pandemii, znajduje się w gablotkach, na stronie parafialnej w Internecie. Serdecznie na nie zapraszamy 
przedstawicieli rodzin, ale z zachowaniem ograniczeń wynikających z pandemii. Można również uczestni-
czyć w liturgii poprzez przekaz internetowy ze strony parafialnej, łącząc się ze wspólnotą duchowo. Na za-
kończenie Mszy będzie można zabrać ze sobą do domu przygotowane zestawy kolędowe, w których znaj-
dują się modlitewniki, kadzidło, kredę do oznaczenia domów (na drzwiach można nią napisać C+M+B i da-
tę 2021) i obrazek. Osoby, które będą uczestniczyły we mszy w sposób duchowy poprzez przekaz interne-
towy będą mogły sobie taki zestaw odebrać z zakrystii w późniejszym terminie. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Cecylia Zastera, Aleksandra Piechaczek, Edyta Bentka i Maria 

Miliczek. Wieczny odpoczynek… 
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Wszystko bierze swój początek w Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chry-

stusa. Słowo było na początku u Boga. A przez Słowo wszystko się stało. 

Słowo stało się ciałem i jako Jezus z Nazaretu zamieszkało między nami. 

W Nim staliśmy się dziećmi Bożymi. W Nim Ojciec wybrał nas dla siebie już 

przed stworzeniem świata. W Nim zostaliśmy napełnieni wszelkim błogo-

sławieństwem z nieba. Chrystus, który jest w łonie Ojca, objawił Go nam i 

zbawił na wieki, abyśmy cieszyli się niebiańskim szczęściem. Ojciec Chwa-

ły przez poznanie Chrystusa, dał nam ducha mądrości i objawienia, tak iż 

coraz lepiej i głębiej Go poznajemy. Oświecił też oczy serca naszego, 

abyśmy stale widzieli wspaniałą wieczność, do której nas powołał..  Marek 

Ristau 
 
 
 

 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                                03. 01. 2021 r.                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W int. Parafian Strzelców Byt. Od nr 10A – 48; Strzody nieparzyste 

od nr 1– 47A Strzody nieparzyste od nr 103A - 143      
9.00 Msza św. Za + Teresę Cieślik w 4 rocznicę śmierci, męża Antoniego.  
10.30 Msza św.  W int. Parafian Boh. W-wy nr parzyste od 100A – 104; Boh. W-wy 

parzyste od 106 – 160.  
12.00  Msza św.  W int. Parafian Boh. W-wy nr parzyste od nr 14-52; Nowa nr 53B; 

Boh. W-wy nr parzyste od nr 54 – 96.  
16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Rozalia Spadło, Blanka Drobczyk, 

(ochrzczone: Jakub Zawionka, Pola Machnik Paulina Staniczek Hanna Kota-
la).       

18.00 Msza św. Za + Zdzisława Buczkowskiego w kolejną rocznicę śmierci.    
  

PONIEDZIAŁEK                                                                               04.01. 2021 r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Ligockiej z okazji 87 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-

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


wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Franciszka Bukowskiego – dar od brata Stanisława z rodziną, 

Piotra Bukowskiego z rodziną z Białego Dunajca, od Krystyny Strama z rodzi-
ną, od brata Bolesława z rodziną.    

18.00  Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Helenę i Norberta Szubert we wspomnienie urodzin. 
2. Za ++ Helenę Śmieja, Marię Ulfig, Halinę Skupień, Kamila Warchlewskiego 
– dar od sąsiadów przy ul. Władysława.  
3. W intencji Parafian – Boh. W-wy nr nieparzyste od nr 91F-153; Chopina nr 
nieparzyste od nr 1-29 
 

WTOREK                                                                                       05. 01. 2021 r                                                                 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Franciszka Bukowskiego – od chrześniaka Marcina z rodziną. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Adelajdę Smol. 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + męża Stanisława Kampik w 7 rocznicę śmierci. 
2. W int. Parafian Czechowa od nr 3-46; Spokojna od 4-34 Gajowa nr niepa-
rzyste od nr 3-57    
 

ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO                    06.01. 2021 r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W int. Parafian Strzody nr nieparzyste od nr 49 - 99; Strzody nr pa-

rzyste od nr 2 -50   
9.00 Msza św. W int. Parafian Gajowa nr parzyste od nr 2-38; Gajowa nr parzyste 

od nr 40 - 80 
10.30 Msza św. W int. Parafian Jadwigi od nr 2-10; Jagiellońska od nr 5- 45 /45a/ 

Jasna od nr 2 – 19; Miła od nr 39 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy i Damiana Oleś z okazji 50 

rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodzi-
ny. Te Deum. 

16.00 Nieszpory świąteczne. 
16.30 Msza św. Za + Józefę Kocur we wspomnienie urodzin. 
18.00 Msza św. Za + Dorotę Brzonkalik w 7 rocznicę śmierci. 

 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA                                              07.01. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapła-

nów pracujących i pochodzących w naszej z parafii oraz o nowe powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne.   
Po Mszy św. Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Franciszka Bukowskiego od brata Stanisława z rodziną, Piotra 

Bukowskiego z Białego Dunajca, od Krystyny Starma z rodziną, brata Bole-
sława z rodziną. 
 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za ++ Bronisławę i Tomasza Bojdak.  
2. W int. Parafian – Kasprzaka od nr 1-41; Kazimierza od nr 6-14; Warneńczy-
ka od nr 2A-33 
 

PIĄTEK                                                                                         08. 01. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Erwina  z okazji urodzin z podzię-

kowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Te Deum.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.  Za ++ Józefa i Annę Katryniok w kolejną rocznicę śmierci.  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Ryszarda Cieślik w 1 rocznicę śmierci. 
2. W int. Parafian Kochanowskiego od nr 1 – 70; Krasińskiego od nr 1-16; 
Ofiar Terroru nr parzyste od 4 – 52 
 

SOBOTA                                                                                         09. 01. 2021 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Aleksandra Stępień w kolejną rocznicę śmierci. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 
6-10 oraz Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy         

8.15 Msza św. Za + Benedykta Eichlera w 3 rocznicę śmierci, rodziców Augustynę 
i Adama. 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + żonę, matkę, babcię Marię Wasik oraz za ++ rodziców Stefana i Irenę 
Wasik. 
2. W int. Parafian Krucza od nr 2; Skowronków; Tygrysia od nr 2, Krzyżkowic-
ka blok 20 od nr 1 – 30 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                              10. 01. 2021 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Rajmunda Wawoczny, brata Henryka i ++ rodziców.      

9.00 Msza św. Za + Rudolfa Benek w 10 rocznicę śmierci. 
10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji żony Katarzyny z okazji 40 roczni-

cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.  

12.00 Msza św. W int. Parafian Krzyżkowicka bl. 20 nr 31 -60; Krzyżkowicka bl. 22 
od nr 1 - 40  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. koncelebrowana: 

1.   W intencji rocznych dzieci: Jan Byczek 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Bogusławy Piechaczek z okazji urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  



18.00 Msza św. W int. Parafian Krzyżkowicka blok 22 od nr 41-80; Krzyżkowicka 
blok 24 od nr 1-40; Krzyżkowicka blok 24 od nr 41 – 80 

 


