
➢ Dziś 6 niedziela zwykła w ciągu roku. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii 
– na dalsze prace remontowe. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.  
➢ Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16.00. Msze popołudniowe w naszej parafii  
o 16.30, 18.00 i 20.00.  
➢ W poniedziałek zapraszamy na Klub Seniora. Spotkanie rozpoczyna się po mszy porannej.  
➢ Również w poniedziałek rozpoczynają się nasze parafialne rekolekcje w Kokoszycach. Niestety 
zapisało się na nie niewiele osób. Chociaż przewidziane były one dla Żywego Różańca, to jeśli 
jeszcze ktoś chce od jutra rozpocząć tą duchową odnowę, to zapraszamy bezpośrednio do Koko-
szyc. Przyjmowanie uczestników rekolekcji między 16.00 a 18.00, msza na rozpoczęcie rekolekcji 
o godz. 20.00. Rekolekcje trwają do 16 lutego. 
➢ We wtorek po mszy wieczornej  zapraszamy do oratorium kobiety na spotkanie grupy Miriam. 
➢ W środę 15 lutego kolejne spotkanie dzieci komunijnych i ich rodziców z SP1. Początek o godz. 
18.00 mszą św. w kościele. Dla dzieci komunijnych z SP4 spotkanie będzie wyjątkowo w następny 
wtorek 21 lutego. 
➢ Spotkanie młodzieżowej grupy Yang w środę po mszy wieczornej w oratorium. Zapraszamy 
młodzież po 13 roku życia. 
➢ Przypominamy dzieciom, zwłaszcza kandydatom do bierzmowania z klas szóstych i siódmych 
o mszy szkolnej w czwartek o 16.30. pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi. 
➢ Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w czwartek po mszy wieczornej.  
➢ W trzeci piątek miesiąca zapraszmy rano na mszę wotywną o miłosierdziu Bożym i nabożeństwo 
do Bożego Miłosierdzia; o godz. 15.00 zapraszamy na koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wieczo-
rem o godz. 19.00 Wspólnota Barka zaprasza na czuwanie z koronką i konferencją. Wspólnota 
poszukuje także chętnych grających na instrumentach do współpracy przy czuwaniach. Wspólnota 
w miesiącu lutym prowadzi kiermasz książek, z których dochód przeznaczony jest na organizację 
spotkań kursu Alpha. Książki są w bardzo atrakcyjnej cenie 5 złotych.  
➢ W przyszłą sobotę z racji wyjazdu ministrantów na turniej spotkania nie będzie, Dzieci Maryi 
spotykają się o godz. 10.00, natomiast AA zaprasza na spotkanie po mszy wieczornej.  
➢ 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, którą w tym tygodniu poprowadzą róże różańcowe 31-35. 
➢ Jak w każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowie-
dzi świętej. Zapraszamy na osobistą modlitwę i adorację do naszej świątyni.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 
➢ Wszystkich zainteresowanych rezerwacją nisz w kapliczce nagrobkowo-urnowej zwanej popu-
larnie kolumbarium odsyłam do strony parafialnej, gdzie można przeczytać warunki udostępnienia 
niszy. Natomiast w celu rezerwacji należy skontaktować się z kancelarią parafialną w godzinach 
urzędowania.  
➢ Wspólnota Wolontariat Misyjny Salwator bardzo dziękuje za serdeczne przyjęcie w parafii i in-
formuje, że przed kościołem zebrano w ubiegłym tygodniu na misje 8330,24zł. 
➢ Wyjazd na kulig w sobotę z parkingu przy probostwie o 9.30 rano. Powrót w okolicy godz. 20.00. 
➢ Zainteresowanych udziałem w pieszej pielgrzymce Szlakiem Orlich Gniazd do Częstochowy 
prosimy o kontakt z ks. Maciejem. 
➢ Parafia MB Różańcowej w Rybniku - Niedobczycach organizuje pielgrzymkę do Hiszpanii w ter-
minie 27 czerwca do 4 lipca br. Zainteresowani są proszeni o kontakt z ks. proboszczem tejże parafii 
do 25 lutego. 
➢ Burmistrz Miasta Rydułtowy zaprasza na spotkanie w sprawie programu „Czyste Powietrze” 15 
lutego o 17.00 do Centrum Obywatelskiego przy ul. Ofiar Terroru 56A. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszły do Pana: Urszula Czerwińska, Danuta Michałek, Helena Biskup i 
Stefania Piela. Wieczny odpoczynek… 
 

Słowo życia: 
12 luty 2023 –   VI Niedziela Zwykla – Mt5,17-37 
13 luty 2023 – Poniedziałek  - Mk8,11-13 

14 luty 2023 – Wtorek    - Lk10,1-9 
15 luty 2023 – Środa  – Mk8,22-26 
16 luty 2023 – Czwartek    -Mk8,27-33 
17 luty 2023 – Piątek  – Mk8,34-9,1 
18 luty 2023 – Sobota   – Mk9,2-13 
 
 
 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                      12.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Aleksandra Jazłowskiego 

z okazji 3 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, 
opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

9.00 Msza św. Za + męża Jerzego Połomskiego we wspomnienie 80 rocz-
nicy urodzin, jego ++ rodziców, teściów i szwagra Zbyszka. 

10.30 Msza św. Za + Stanisława Robak. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mai Machnik z okazji 1 

rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła 
Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Maja Mach-
nik oraz chrzest: Piotr Wita. 

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Michał Błaszczok, Emilia Pali-

chleb, Dawid Mazurek.  
Po Mszy św. chrzest: Kamil Senejko.  

18.00 Msza św. Za + Bogusława Kozłowskiego – dar od sąsiadów. 

20.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Wiktora Tomas. 
 

PONIEDZIAŁEK                                                                 13.02.2023 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Tadeusza Wysłucha w 1 rocznicę śmierci. 
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8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Marię Cieśla – dar od córki i zięcia z rodzinami. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + męża i ojca Erwina Kubatko w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców 
Zofię i Floriana Kubatko, teściów oraz dziadków. 
2. Za + męża Zygfryda Chrószcz we wspomnienie urodzin. 

 

WTOREK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA I METODEGO, BISKUPA    14.02.2023 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Amalię i Wilhelma Nieradzik, Franciszka Musioł, 

Różę i Czesława Kuźnicki, Olimpię Musioł, ++ z rodzin Musioł. Nie-
radzik, Kuźnicki, Bończyk, Hanak, Machulik, Madeja, kapłanów, sio-
stry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Martę Sosna.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Alfonsa Dzierżęga.  
2. Za + Adelajdę Habram, męża Henryka i syna Jerzego. 

 

ŚRODA –                                                                               15.02.2023 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Janinę Wachtarczyk w 4 rocznicę śmierci. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Ernę i Ryszarda Jarzyna.  
2. Za ++ rodziców i braci. 

18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty Jeszka-Robak 
z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

 

CZWARTEK                                                                        16.02.2023 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bronisławy Rusek z okazji 

70 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od siostry 
Róży. Te Deum 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + męża Józefa Tomala w 10 rocznicę śmierci, ++ rodzi-

ców i rodzeństwo. 
16.30 Msza św. szkolna: Za + Pelagię Przesmycką. 
18.00 Msza św. Za + Reinholda Sczansny w kolejną rocznicę śmierci i we 

wspomnienie urodzin. + żonę Dorotę, syna Henryka i ++ rodziców z 
obu stron. 

  
TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA                                          17.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Salomeę i Władysława Klimanek, ich syna 

Józefa, Ryszarda Szczyra i Jerzego Ferenc. 
Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Gertrudę Machnik, ++ rodziców Krystynę i Jana, du-

sze w czyśćcu cierpiące.  

15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Sylwię Rudzińską w 10 rocznicę śmierci.  
2. Za + Alojzego Sankała w kolejną rocznicę śmierci, żonę Marię, sio-
strę Genowefę oraz dziadków z obu stron. 

  
SOBOTA                                                                            18.02.2023 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za ++ Józefa i Dorotę Brzonkalik we wspomnienie urodzin. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa, którą poprowadzą Róże Ró-
żańcowe nr 31 - 35 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 

8.15 Msza św. Za + Małgorzatę Ratajczak w 1 rocznicę śmierci. 
14.00 Msza św. ślubna: Wiktoria Jędrasik – Mateusz Kopka. 
16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakra-

mentu Pokuty 
17.00 Msza św. Miesięczna za zmarłych zalecanych.  

 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA                                          19.02.2023 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bernadety i Mariana Prze-

liorz z okazji 41 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-
żeńskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla ich rodzin.   

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji dzieci: Moniki, Weroniki i 
Sebastiana z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla ich rodzin 

10.30 Msza św. Za ++ Antonię i Emila Szewczyk oraz ich córkę Janinę. 
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Maksymiliana Jeszka z 

okazji 1 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę 
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Maksymi-
lian Jeszka.  

16.00 Nieszpory niedzielne 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji synów: Mikołaja i Sergiusz 

z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.   

Po Mszy św. chrzest: Iga Tomczak. 
18.00 Msza św. Za + Barbarę Biernacką we wspomnienie urodzin. 
20.00 Msza św. Za + męża Stefana Skupień w 4 rocznicę śmierci. 

 




