
 Dziś Druga Niedziela Zwykła. Kolekta Mszy św. przeznaczona jest na potrzeby archidiece-
zji – na funkcjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo słowa, 
m.in. Radio eM 

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 Serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania z chórem Cecylia i zaprzyjaźnio-

nymi chórami innych parafii - dziś na godzinę 15.30. Przypominamy, że trwają odwiedziny 
duszpasterskie dla tych Parafian, którzy złożyli deklarację kolędową, a plan odwiedzin jest 
umieszczony w gablotce i na stronie parafialnej. Na podany w deklaracji numer telefonu 
księża wcześniej będą się kontaktować i ustalać szczegóły odwiedzin. 
 We wtorek rozpoczynamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. O tej 

ważnej sprawie pamiętajmy także w swoich osobistych modlitwach. Wspólnota Barka ser-
decznie zaprasza w nowym roku na czuwania modlitewne. Zawsze w 1 i 3 wtorek miesiąca. 
Tym razem we wtorek 18 stycznia o godz. 19.00. Zapraszamy na wspólne śpiewanie i uwiel-
bianie Boga. W środę 19 stycznia o godz. 9.00 spotkanie Ruchu Szensztackiego. W tym ty-
godniu przypada III piątek miesiąca. Po mszy porannej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, 
a o godz. 15.00 zapraszamy na odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia.  W sobotę mie-
sięczna msza w intencji zmarłych zalecanych. Zalecki można składać w zakrystii. 
 Kandydatów do bierzmowania z klas VIII zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach 

przygotowań do bierzmowania. Będzie można wysłuchać kolejne ciekawe świadectwo, dla-
tego serdecznie zapraszamy także rodziców. Spotkanie w piątek 28 stycznia o godz. 19.00. 
w kościele. Obecność obowiązkowa. 
 Następna niedziela  obchodzona jest w Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Z tej racji 

zachęcamy do osobistego czytania Pisma Św. a także do uczestnictwa w Kręgu Biblijnym.  
 W przyszłą niedzielę 23 stycznia chcemy zrobić wspólne kolędowanie rodzinne. Osoby, 

czy rodziny (grupy osób), które chciałyby zaprezentować kolędę i wspólnie ją z nami zaśpie-
wać zapraszamy jeszcze dzisiaj do kontaktu z panią Kasią – naszą organistką. Należy podać 
imię, nazwisko, tytuł kolędy i formę akompaniowania. Proszę się nie zrażać, to nie są żadne 
występy artystyczne, ale wspólne parafialne kolędowanie. 30 stycznia natomiast wystąpi z 
kolędowaniem zespół Carrantuohill.  W sobotę spotkania ministrantów – o godz. 9.00 i Dzieci 
Maryi – o 10.00. Grupa AA zaprasza natomiast o godz. 18.00 do Domku Maryi na otwarty 
miting dla osób zmagających się z chorobą alkoholową.  
 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 różańcowe nr 16-20. Jak w każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sa-
kramentu i okazja do spowiedzi świętej. Zapraszamy na osobistą modlitwę i adorację Nowo-
narodzonego Dzieciątka Jezus do naszej świątyni. Zawierzmy Bogu swoje rodziny, przy-
chodźmy z najmłodszymi i prośmy Boga o ustanie pandemii, zdrowie, miłość i zgodę w na-
szych rodzinach. 
 Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa Niedziel-

nego. Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej serdecznie zaprasza na zajęcia Stu-
dium Katolickiej Nauki Społecznej. To cykl dziesięciu dwugodzinnych spotkań, dotyczących 
podstawowych zagadnień dotyczących nauczania społecznego Kościoła. Zajęcia rozpoczną 
się 1. marca 2022 r., o godz. 19.00 w parafii św. Antoniego w Rybniku. Więcej informacji, 
szczegółowy program i zapisy: http://studiumkns.centrum.katowice.pl   
 W minionym tygodniu odeszła do Pana: Zofia Smyczek. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
16  stycznia 2022 –   II Niedziela Zwykla – J2,1-11 
17  stycznia 2022 – Poniedziałek  -  Mk2,18-22 
18  stycznia 2022 – Wtorek   - Mk2,23-28 
19  stycznia 2022 – Środa – Mk3,1-6 
20  stycznia 2022 – Czwartek    - Mk3,7-12 
21  stycznia 2022 – Piątek   - Mk3,13-19 
22  stycznia 2022 – Sobota – Mk3,20-21 
 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                     16.01.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jana Kasprowicza. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji córki Bogumiły Góra z 

okazji 70 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 Wiktorii Fizia z okazji 18 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
światło Ducha Świętego, Opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.  

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

15.30 Wspólne kolędowanie z chórami parafialnymi. 
16.30  Msza św. kolędowa: W intencji Parafian z ulic Kazimierza, W. War-

neńczyka, Barbary, Zygmunta, Jagiellońska, Kochanowskiego, Reja, 
Lelewela, Jasna, Miła, Studzienna, Jesionowa.  



18.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Adama Skamelskich, teściów Ma-
rię i Adama Krajewskich ++ z rodzin z obu stron. 
 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Antoniego, opata                17.01.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Leonarda Szynol, rodziców z obu stron, dusze w 

czyśćcu cierpiące. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za+ Anielę Zdrzałek – dar od rodziny Jamruz z Mielca. 
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Augustyna i Teresę Mrozek, Jana i Annę 

Sprysz, Marię i Konrada Szewczyk, syna Jerzego.  
  

WTOREK                                                                                    18.01.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Siostrę Marię Dorotę Synowiec. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Za + Michała Tytko. 
18.00 Msza św. Za + Józefa Fiołka, syna Tadeusza ++ teściów i ++ dzieci. 

  

ŚRODA – Wspomnienie św. Józefa Pelczara, bpa                   19.01.2022r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary z okazji 80 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Jolantę Magdziak – dar od sąsiadów z bloku nr 4 przy 

ul. Szpitalnej.   
18.00 Msza św. Za ++ Anastazję i Teofila Jeszka. 

 

CZWARTEK                                                                        20.01.2022r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo NMP z 

Góry Karmel i św. Rafała Kalinowskiego o pokój i jedność w naszej 
Ojczyźnie, oraz dary Ducha Świętego dla Rządu Polskiego – dar od 
OCDS  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.   
8.15 Msza św. Za + Cecylię Maciejczyk, męża Józefa, syna Stanisława, 

wnuka Dariusza. 
18.00 Msza św. Za + Antoninę Mielimąka we wspomnienie urodzin o ra-

dość życia wiecznego.   

PIĄTEK – Wspomnienie św. Agnieszki, dz. I męcz.            21.01.2022 r.    
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Siostrę Marię Krzysztofę Franos.  

Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Sylwię Pałka w 10 rocznicę śmierci, ++ Piotra Stryczek 

i Kazimierza Procek. 
15.00 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki. 
18.00 Msza św. Za + Rajmunda Kasperek we wspomnienie urodzin. 

  

SOBOTA                                                                                   22.01.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jadwigę Mój i Marię Jurkowską – dar od Rodziny bł. 

Edmunda Bojanowskiego.   
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą róże różań-
cowe nr 16-20 oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Marię i Jana Oleś. 
2. Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Urbisz, Marię i Jerzego Mach-
nik.  

17.00 Msza św. miesięczna za zmarłych zalecanych.    
 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                                               23.01.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Joanny z okazji 50 rocznicy 

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

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Róży i Stanisława Wycho-
waniec z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku mał-
żeńskiego 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 Teresy z okazji 70 rocznicy 
urodzin 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 Haliny i Stefana Kotala z 
okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.   

15.30 Wspólne rodzinne kolędowanie 
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Edyty Fonfara z okazji 89 

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

18.00 Msza św. Za + męża Andrzeja Kosider i + Władysława Zimny w 8 
rocznicę śmierci. 

  


