
Ogłoszenia duszpasterskie 07-14.02.2021 
Dziś przeżywamy piątą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej 

niedzieli przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – na utrzymanie, remont 
i działalność domów rekolekcyjnych. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie 
ofiary. 
 Zapraszamy dziś na nieszpory o godz. 16.00.  
 W czwartek obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes. W tym dniu 

obchodzimy także Światowy Dzień Chorego. W naszej Parafii Mszę św. w intencji 
wszystkich chorych i starszych Parafian odprawimy o godz. 8.15 rano, a po niej 
nabożeństwo do Matki Boskiej w intencji chorych i starszych Parafian. Niestety z 
racji pandemii nie robimy spotkania w oratorium. Chorych i seniorów prosimy o 
uczestniczenie w liturgii przede wszystkim przez transmisję na stronie parafialnej. 
Bardzo prosimy krewnych czy opiekunów o umożliwienie chorym możliwości 
obejrzenia Mszy św. przez Internet.  
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o 

godz. 8.00. W sobotę nabożeństwo różańcowe poprowadzą róże różańcowe nr 26-
30. Od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na 
adorację i spowiedź. Nasz kościół jest otwarty cały dzień. Zachęcamy do lektury 
czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Bardzo dziękujemy Panom, 
którzy w ubiegłym tygodniu rozebrali stajenkę i usunęli bożonarodzeniowe 
dekoracje.  
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie. Prosimy 

o przestrzeganie obowiązujących norm sanitarnych. Pamiętajmy, że nadal 
obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św., a w liturgii z 
naszego kościoła można uczestniczyć przez przekaz internetowy.   
 Przypominamy, że za dwa tygodnie rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje 

wielkopostne. Ze względu na ograniczenia zachęcamy do wysłuchania nauk 
rekolekcyjnych także przez Internet – transmisja na stronie parafialnej i na 
parafialnym fejsbuku. Informacje na temat rekolekcji dla dzieci będą podane 
wkrótce.  
 Parom zamierzającym zawrzeć sakrament małżeństwo przypominamy, że do 

poradni życia rodzinnego oraz na nauki przedślubne należy się zapisać na 
platformie http://narzeczenikatowicka.pl/  
 W związku z nadal istniejącymi ograniczeniami informujemy, że termin 

Pierwszej i Wczesnej Komunii Św. w naszej Parafii się nie zmienia, ale dzieci w 
mniejszych grupach będą przystępowały w te dni do Komunii na różnych mszach.  
 Wraz z nastaniem wiosny chcemy na cmentarzu parafialnym rozpocząć 

porządkowanie grobów. Jest wiele pomników, dla których rezerwacja wygasła już 
kilka, a nawet kilkanaście lat temu. Bardzo prosimy zainteresowane osoby o kontakt 
z zarządcą cmentarza lub kancelarią parafialną w terminie do 31 marca.  
 Od poniedziałku 22 lutego można będzie odebrać w kancelarii parafialnej 

zaświadczenia o darowiźnie przelanej na konto parafialne na cele kultu. 
 Burmistrz Miasta Rydułtowy informuje o rozpoczęciu przygotowań do 

Narodowego Spisu Powszechnego, który rozpocznie się od 1 kwietnia. W związku z 
tym do 9 lutego Gminne Biuro Spisowe prowadzi nabór na rachmistrzów spisowych. 
Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur.  

 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Henryka Migalska, Bronisława Hadam i 
Alfred Pala. Wieczny odpoczynek… 
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PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                07. 02. 2021 r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Dorotę Warło, we wspomnienie urodzin i imienin, męża 

Antoniego w kolejną rocznicę ich śmierci.   
9.00 Msza św. Za + Stefana Cięciwa ++ rodziców z obu stron. 
10.30 Msza św. Za + Józefa Sanecznik w 10 rocznicę śmierci i we wspomnienie 

urodzin. 
12.00  Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Cecylii i Franciszka Grabiec z 

okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św.  z obrzędem chrztu św. Filip Marczok, Mikołaj Groborz, 

Nikodem Dzierżenga, Dagmara Piechota.  
18.00 Msza św.  Za ++ rodziców Elżbietę i Karola Kotala w kolejną rocznicę 

śmierci.    
 

PONIEDZIAŁEK                                                                       08. 02. 2021 r.        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Zygfryda Pluta w 23 rocznicę śmierci, żonę Annę, 

http://narzeczenikatowicka.pl/


rodziców i teściów.     
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Pelagię Wawrzyńczyk w 10 rocznicę śmierci, męża Ryszarda we 
wspomnienie urodzin, Piotra Szewczyk w 15 rocznicę śmierci. 
2. Za + Ryszarda Warzecha oraz Kazimierę i Stanisława Domagalskich. 

18.00  Msza św. Za + Izabelę Fert w 1 rocznicę śmierci. 
 

WTOREK                                                                                 09. 02. 2021 r         

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Ludwinę i Ludwika Doleżych, Alojzego i Genowefę Depta. 
2. W intencji poczętego dziecka Magdy i Piotra z prośbą o zdrowie, 
prawidłowy rozwój i przebieg ciąży.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + męża Jana Buchalik, brata Józefa oraz ++ rodziców z obu 

stron.  
18.00 

 
Msza św. koncelebrowana:  
1.  Za + Marię Tomas w 5 rocznicę śmierci. 
2.  Za + Jadwigę Grzejdziak – od sąsiadów przy ul. Plebiscytowej 44.  
 

ŚRODA – Wspomnienie św. Scholastyki, dz.             10. 02. 2021 r.       

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Henrykę Migalską – dar od Ewy Bednorz. 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Henryka i Martę Sosna.  
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Erwina Kubatko w 2 rocznicę śmierci. 
2. Za + ciocię Zofię Zarzecką – dar od siostrzenicy Róży Bednorz. 
 

CZWARTEK – Wspomnienie NMP z Lourdes            11. 02. 2021 r.    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Elżbietę Grabowską w kolejną rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + męża Andrzeja Jabłońskiego.   
2. W intencji wszystkich chorych i starszych Parafian przez 

wstawiennictwo NMP z Lourdes, o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo. 

Po mszy nabożeństwo w intencji chorych i starszych Parafian. 
18.00  Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Wojciecha Staniek we wspomnienie urodzin. 
2. Za + Pelagię Rolnik w kolejną rocznicę śmierci.  

   
 
 

PIĄTEK                                                                                    12. 02. 2021 r.        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Gertrudę Machnik, męża Henryka, rodziców, brata 

Ryszarda, dusze w czyśćcu cierpiące. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Wilhelma i Annę Pierchała, córkę Elżbietę.  
14.00 Msza św. ślubna: Aleksandra Janosz – Patryk Ptak. 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Waldemara Joszko w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Bogdana Różyckiego – dar od przyjaciół. 
 

SOBOTA                                                                        13. 02. 2021 r.        

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  wolna intencja… 

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą róże różańcowe 
nr 26-30 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

8.15  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji pewnej rodziny z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

17.00 Msza św. koncelebrowana: 
1.  Za + Cyrylię Wieczorek, męża Jana. 
2.  Za + Erwina Menżyk w 1 rocznicę śmierci.  

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                        14. 02. 2021 r.       

6.30 Godzinki o NMP  
7.00 Msza św.  wolna intencja 

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana z okazji 65 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji   Elżbiety i Kazimierza z okazji 
60 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

12.00 Msza św.   Do Opatrzności Bożej w intencji synów Mikołaja i Sergiusza z 
okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło 
Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.  
Po Mszy św. chrzest Oskar Glanc  

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Aleksander Jazłowski, Nina Woś 

(Mia Suchodolska, Karol Łukoszek). 
18.00 Msza św.  Za + Adelajdę Habram. 

 


