
 

➢ Przeżywamy dziś Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niech Słowo, które 
stało się Ciałem i zamieszkało między nami, zagości także w życiu każdego z 
nas, a Pan Jezus, dziś nam narodzony niech błogosławi każdemu we wszyst-
kich jego działaniach.  
➢ Kolekta Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia, a w ciągu 
dnia na budowę Kaplicy Najświętszego Sakramentu, natomiast w drugi dzień 
świąt na pokrycie kosztów energii elektrycznej kościoła. Bóg zapłać za wszel-
kie ofiary.  
➢ Zapraszamy dzisiaj na nieszpory kolędowe o godz. 15.30. Msze popołu-
dniowe w naszym kościele o godz. 16.30, 18.00 i 20.00. 
➢ W Oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego przeżywamy następujące 
święta: jutro 26 grudnia – święto św. Szczepana – pierwszego męczennika. We 
wtorek 27 – święto św. Jana Apostoła i ewangelisty – w tym dniu tradycja 
nakazuje święcić wino. W środę 28 – święto św. Młodzianków, męczenników. 
W tym dniu szczególnie zapraszamy dzieci z rodzicami na mszę św. o godz. 
9.00, a 30 grudnia obchodzimy święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.  
➢ Dzieci, które uczestniczyły w roratach proszone są o przyniesienie wypeł-
nionych i podpisanych plansz do zakrystii do dnia 26 grudnia. Nagrody za 
uczestnictwo w roratach będą rozdawane na mszy dla dzieci w uroczystość 
św. Młodzianków o godz. 9.00. 
➢ Tradycyjnie chcemy w czasie świąt przeprowadzić akcję „Podziel się posił-
kiem”. W czasie świąt w zakrystii będą jednorazowe pojemniki na żywność, 
które można pobierać, a 27 grudnia, od godz. 9.00 do 13.00 w oratorium, 
będziemy odbierać przyniesione przez Was pokarmy i przekazywać natych-
miast potrzebującym.  
➢ Także 27 grudnia o godz. 17.30 Żywy Różaniec zaprasza swoich członków 
i sympatyków na wspólne kolędowanie przy Żłóbku, po nim msza i spotkanie 
w oratorium przy wspólnym stole. 
➢ W piątek msza trzydziestodniowa za zmarłych w miesiącu grudniu. 
➢ W ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszamy na nabożeństwo dzięk-
czynno-ekspiacyjne o godz. 16.30, a po nim na mszę na zakończenie roku w 
intencji Parafian z sprawozdaniem podsumowującym miniony rok. 
➢ Oktawa Uroczystości Narodzenia Pańskiego kończy się 1 stycznia Uroczy-
stością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to także Światowy Dzień Modlitw 
o Pokój. 
➢ Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam swoje życzenia i w 
modlitwie wyrażamy im naszą wdzięczność. 
➢ Odwiedziny duszpasterskie zaczynamy od 27 grudnia, natomiast msze ko-
lędowe za Parafian będą odprawiane począwszy od 6 stycznia. 
➢ Szczególnie serdecznie zapraszamy na pierwszy w Rydułtowach Orszak 
Trzech Króli, który organizujemy wspólnie z parafiami na Orłowcu i w Rado-
szowach oraz Urzędem Miejskim. Przejdzie on w Uroczystość Objawienia Pań-
skiego 6 stycznia, ulicą Ofiar Terroru od parkingu przy Urzędzie Miejskim na 
rynek, gdzie będzie wspólne kolędowanie przy żywej stajence.  
➢ 8 stycznia zapraszamy na parafialne kolędowanie przy naszej stajence w 
kościele – wzorem ubiegłego roku można już się zgłaszać do p. organistki, 
można mieć także swój własny podkład muzyczny. 14 stycznia zapraszamy 
na kolędowanie w wykonaniu orkiestry dętej z Gołkowic, a 15 stycznia na 
kolędowanie chórów parafialnych.  
➢ 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 
poprowadzą róże różańcowe nr 6-10.  
➢ Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, zwłaszcza Gościa Niedziel-
nego. 
➢ W ostatnim tygodniu odeszli do Pana Stanisław Robak i Józef Katryniok. 
Wieczny odpoczynek… 
 

Słowo życia: 
25 grudnia 2022 –   Boże Narodzenie – J1,1-5.9-14 
26 grudnia 2022 – Poniedziałek Oktawy BN  - Mt10,17-22 

27 grudnia 2022 – Wtorek Oktawy   - J20,2-8 
28 grudnia 2022 – Środa Oktawy – Mt2,13-18 
29 grudnia 2022 – Czwartek  Oktawy   - Lk2,22-35 
30 grudnia 2022 – Piątek  Oktawy – Mt2,13-15.19-23 
31 grudnia 2022 – Sobota  Oktawy – J1,1-18 
 

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO          25.12.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św. Za + Dorotę Dorszewską w 9 rocznicę śmierci. 
9.00 Msza św. Za + Ryszarda Bizoń we wspomnienie 70 rocznicy urodzin. 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Eweliny i Tomasza Burda z okazji 

20 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzi-
nie.  

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy Nowakowskiej z okazji 80 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

15.30 Nieszpory kolędowe 
16.30  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Tomasza z okazji 30 rocznicy uro-

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

18.00 Msza św. Za + Jacka Michałek 20 rocznicę śmierci. 
20.00 Msza św. Za + Edwarda Jemioło – dar od kuzynostwa z Kamiennej Góry i 

Dębrznik. 
 

PONIEDZIAŁEK – SWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika     26.12.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Marię i Karola Nawrat oraz + Anielę Brzezinka.   
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9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Janusza Nowickich z okazji 
50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzi-
nie. Te Deum 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Czesława i Leokadii Kwiecień z 
okazji 55 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
w rodzinie. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Stefana Majer z okazji 70 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 

15.30 Nieszpory kolędowe 
16.30  Msza św. Za + Marię Jurkowską w 1 rocznicę śmierci oraz + męża Henryka.   
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mirosławy z okazji 60 rocznicy uro-

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

20.00 Msza św. Za + Iwonę Kałuża w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Janinę i Pawła 
Balarin, ++ z rodzin Sitek, Garbas, Janosz – dar od Basi z rodziną.   

 

WTOREK – ŚWIĘTO JANA APOSTOŁA I EWNGELISTY              27.12.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Mariusza z okazji 50 rocznicy uro-

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

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15  Msza św. Za + Erwina Kodura, ++ rodziców Elfrydę i Jana. 
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Jana i Barbarę Weryńskich oraz Marka Weryń-

skiego.  
 

ŚRODA – ŚWIĘTO MŁODZIANKÓW, MĘCZ.                                    28.12.2022 r. 
 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Annę Pluta w 8 rocznicę śmierci, męża Zygfryda, ++ rodziców 

i teściów. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za ++ Gerarda i Danielę Błaszczok oraz ++ rodziców. 
9.00 Msza św. w intencji dzieci naszej Parafii. 
18.00 Msza św. Za + Antoniego Majer w 1 rocznicę śmierci. 

 

CZWARTEK – V DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA            29.12.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Bolesława Goraus w 3 rocznicę śmierci.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Henryka Sobala w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Martę 

i Józefa. 
18.00 Msza św. Za + Marię Maj w 6 rocznicę śmierci oraz + męża Władysława. 

  

 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                 30.12.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Alojzego Hoszyckiego – dar od rodziny Sitek. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + męża Franciszka Bukowskiego w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Karol Szczotok, Antoni Musioł, Jolanta My-

śliwiec, Helena Gańczorz, Edward Jemioło, Władysław Więckowski, Andrzej 
Pawłowski, Rudolf Sprysz, Leszek Cyran, Michał Przybyła, Jadwiga Sosna, 
Berta Bańczyk, Urszula Liskowiak. 

  
SOBOTA – VII DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA                 31.12.2022 r.  

6.30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
7.00 Msza św. Za + Piotra Sułkowskiego – dar od brata Edwarda z rodziną. 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa, którą poprowadzą Róże Różańcowe 
nr 6 - 10 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

8.15 Msza św. Za ++ o radość życia wiecznego w pewnej rodzinie i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
16.30 Nabożeństwo na zakończenie starego roku. 
17.00 Msza św. W intencji Parafian.  

 

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, rodzeństwo, 

córkę Agnieszkę, Gintra Wolnik, Jadwigę i Tadeusza Utracki, Łucję 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 zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mateusza Szlachta z okazji 18 rocz-
nicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i bło-
gosławieństwo 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 podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzi-
nie. 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 

 
 


