
 Dzisiaj obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem chrztu Jezusa w 
Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia sakramentu chrztu św. Kolekta niedzielna przezna-
czona jest na potrzeby naszej Parafii. Serdeczne Bóg zapłać! za modlitwę i złożone ofiary. 
 Zapraszamy na nieszpory kolędowe o godz. 16.00 
 Od poniedziałku rozpoczynamy w Kościele Okres Zwykły roku liturgicznego, w którym 

wspominamy misterium Chrystusa w całej jego pełni.  
 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po Mszy św. porannej odprawimy nabożeń-

stwo do Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
Natomiast o godz. 19.00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia oraz konferencję.  
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. 

w sobotę po mszy porannej na nabożeństwo różańcowe, które w tym tygodniu poprowadzą 
róże żywego różańca nr od 11 do 15. Jak w każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. Nasz kościół jest otwarty cały dzień. Zapra-
szamy na osobistą modlitwę i adorację. 
 Od wtorku w naszym kościele gościć będzie także wystawa o życiu kapłana naszej archi-

diecezji, Sługi Bożego ks. Jana Machy. Wystawa jest przygotowana przez Panteon Górnośląski i 
zachęcamy do zapoznania się z naszym przyszłym błogosławionym.  
 Także od ubiegłego tygodnia w naszej świątyni wystawione są relikwie św. Szarbela i jesz-

cze przez kilka dni w ramach uczczenia ich odmawiać będziemy codziennie nowennę do świę-
tego. 
 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury zwłaszcza Gościa Nie-

dzielnego.   
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji – na funkcjono-

wanie instytucji zaangażowanych w apostolstwo słowa – czyli np. Radia eM. 
 Od kilkunastu dni w naszym kościele są już zamontowane przy wejściach dwie z trzech au-

tomatycznych kropielnic.  
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie. Prosimy o prze-

strzeganie obowiązujących norm sanitarnych: w ławkach zajmujemy tylko miejsca oznaczone 
naklejoną karteczką, prosimy 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 dalszym ciągu odprawiamy msze za Parafian w ramach odwiedzin kolędowych. Modli-

my się w Waszych intencjach polecając Panu Bogu wszystkie Wasze sprawy w rozpoczętym ro-
ku. Plan Mszy św. znajduje się w gablotkach, na stronie parafialnej w Internecie. Serdecznie na 
nie zapraszamy przedstawicieli rodzin, ale z zachowaniem ograniczeń wynikających z pandemii.  
 Zachęcamy do obejrzenia w Internecie koncertu kolęd Betlejem w Polsce 2020/2021 pt. 

„Pomoc z nieba”. Linki do koncertu oraz do pobierania darmowej  płyty z kolędami umieszczo-
ne są na stronie parafialnej i parafialnej stronie fejsbukowej. 
 Ośrodek Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej zaprasza na „Ferie z Bo-

giem”. Jeśli pozwoli na to sytuacje epidemiczna,  odbędą się one w dn. 18–24 stycznia br. oraz 
6–13 lutego br. Propozycja wypoczynku kierowana jest dla rodzin, małżeństw, osób samot-

nych, starszych i młodszych. Szczegóły na stronie internetowej ośrodka rekolekcyjnego w 
Brennej. 
 W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana: Zbigniew Liskowiak. Wieczny odpoczynek… 
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Jezus rzekł: Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 

Królestwa Bożego. Rzekł również: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 

zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wszyscy, którzy otrzymali 

chrzest zanurzający w Chrystusa - zostali zanurzeni w Jego śmierć, razem z 

Nim pogrzebani i wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z mar-

twych dzięki chwale Ojca. Jako odrodzeni przez wiarę i chrzest - umarli-

śmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Apostoł Piotr napisał: Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię 

Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w 

darze Ducha Świętego.  Marek Ristau 
 
 
 

 
 

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 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. W int. Parafian z ulic: Krzyżkowicka bl. 20 nr 31 -60; Krzyżkowicka 
bl. 22 od nr 1 - 40  
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka – Borys Całka. 

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 uro-

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


dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 

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

PONIEDZIAŁEK                                                                        11. 01. 2021 r.                                                                                                                                                                                                             

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Franciszka Bukowskiego od brata Jaśka z rodziną.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Annę Durczok, męża Józefa.  
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Józefa Kolbusz w 1 rocznicę śmierci.   
2. W int. Parafian z ulic: Lelewela nr parzyste i nieparzyste od 5-32; Mickie-
wicza od nr 1 – 18A   
 
 

WTOREK                                                                                  12. 01. 2021 r                                                                 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Niepokalanej w inten-

cji Sióstr Służebniczek pracujących w naszej Parafii z prośbą o potrzebne 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy – dar od wychowanki Róży.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Helenę Janeta, męża Franciszka 
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Herberta Szczotok, jego rodziców Zofię i Konstantego.  
2. W int. Parafian z ulic: Miodowa nr 6; Krzyżkowicka nr parzyste od 2-60; 
Narutowicza nr nieparzyste od nr 1-13 
 
 

ŚRODA                                                                                   13. 01. 2021 
r.                                                                                                                                                                      

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Anielę i Henryka Brzezinka.  
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Henryka Wycisk w 2 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ rodziców Waltra i Elżbietę Mandel, męża Jana Bartnik.  

18.00 Msza św.  W int. Parafian z ulic: Narutowicza nr nieparzyste od nr 17A-63; 
Nowa nr nieparzyste od 19-57; nr parzyste od nr 28-36; Nowa nr nieparzyste 
od nr 63-99 i nr 104; Boya Żeleńskiego 41 
 

CZWARTEK                                                                           14.01. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Marię i Karola Nawrat oraz za zaginionych synów na wojnie 

Henryka  
i Antoniego. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Jadwigę Langer w 6 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ rodziców i teściów oraz ++ z ich rodzin. 

18.00 Msza św. W int. Parafian z ulicy: Ofiar Terroru blok 93 od nr 1-39; Ofiar Ter-
roru blok 93 od nr 40-75  
 
 
 
 

III PIĄTEK MIESIĄCA                                                                  15. 01. 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Anastazję i Teofila Jeszka oraz ++ rodziców.  

Po mszy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 
15.00 

Msza św.  int. wolna… 
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

18.00 Msza św. koncelebrowana: 
1.  Za + Agnieszkę Barnabas, męża Stanisława. 
2.  W int. Parafian z ulicy: Ofiar Terroru blok 95 od nr 1-45; Ofiar Terroru blok 
95 od nr 46-80 
 

SOBOTA                                                                                          16. 01. 2021 r.                                                              

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. int. wolna… 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe 
nr 11-15 oraz Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św.  int. wolna… 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Urszulę o radość życia wiecznego. 
2. W int. Parafian z ulicy: Ofiar Terroru blok 97 od nr 35-1; Ofiar Terroru blok 
97 od nr 36-65  
 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                               17. 01. 2021 r.                                                                                                                                           

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + Jana Kasprowicza.  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy z okazji 50 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

10.30 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Marioli Piela 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. W int. Parafian z ulicy: Ofiar Terroru blok 99 od nr 1-32; Ofiar Ter-
roru nr 89; oraz nr parzyste od 80-54 a,b  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. W int. Parafian z ulicy: Ofiar Terroru nr nieparzyste od nr 1-39; 

Ofiar Terroru nr nieparzyste od nr 41-81  



18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Michała z okazji 80 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

 


