
 Zapraszamy na nieszpory kolędowe o godz. 16.00. Od poniedziałku rozpoczynamy w Kościele Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas którego szczególnie pamiętajmy w naszych modlitwach o zachowaniu 
jedności w naszej wspólnocie i o zjednoczenie wszystkich chrześcijan. 
 Od poniedziałku 18 stycznia wznawiamy katechezę dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii św. 

Odbędzie się ona w salce parafialnej – Domek Maryi wg wyznaczonych grup o 16:00 i o 17:00. Również dzieci 
przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej wznawiają swoje spotkania: w środę 20 stycznia spotkanie dla 
dzieci z SP1 – msza św. o godz. 18.00 i katecheza dla dzieci i rodziców po mszy. 27 stycznia analogiczne spo-
tkanie dla dzieci z SP4. Prosimy rodziców o zaplanowanie sobie czasu i obecność z dziećmi na spotkaniu. 
 Wspólnota Barka zaprasza na czuwanie z kolędowaniem we wtorek 19 stycznia o godz. 19.00 W tym roku 

czuwania wspólnoty będą się odbywać w 1 i 3 wtorek miesiąca. 
 W sobotę 23 stycznia w naszej Parafii odbędzie się o godz. 18.00 koncert kolęd w wykonaniu orkiestry gór-

niczej z kopalni Borynia. Ponieważ w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia, bardzo prosimy Parafian by w mia-
rę możliwości uczestniczyli w tym kolędowaniu poprzez media – czy to dzięki transmisji internetowej na stronie 
parafialnej, czy też dzięki relacji live na parafialnej stronie fejsbukowej. W świątyni możliwe będzie zgromadzenie 
tylko 60 osób. Już dziś zapowiadamy, że ostatnie kolędowanie w naszym kościele odbędzie się 31 stycznia o 
godz. 15.00 i będzie przygotowane przez parafialną grupę teatralną Adonai. 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00. W sobotę na-

bożeństwo różańcowe poprowadzą róże żywego różańca nr od 16 do 20. Od godz. 16.00 wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu. Zapraszamy na adorację i spowiedź. Nasz kościół jest otwarty cały dzień.  
 Zachęcamy do zapoznania się z wystawą o życiu kapłana naszej archidiecezji, Sługi Bożego ks. Jana Ma-

chy, przygotowaną przez Panteon Górnośląski. W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lek-
tury zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Są tam również małe obrazki Caritasu informujące o możliwości odpisu po-
datkowego 1% na cele charytatywne. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – na funk-
cjonowanie instytucji zaangażowanych w apostolstwo słowa – czyli np. Radia eM. Bóg zapłać za złożone ofiary. 
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej Parafii. 
 Zakończyliśmy pierwszy etap budowy muru wokół kaplicy przedpogrzebowej na terenie starego cmentarza. 

Na ten czas postawiony jest wzdłuż łącznika ulic żelbetowy mur, który będzie, zgodnie z założeniem konserwato-
ra zabytków, obłożony kamieniem. Faktura na wykonane prace budowlane wynosi 166 tys. zł. Została ona opła-
cona ze zgromadzonych środków. Wśród nich były także Wasze ostatnie ofiary w wysokości: kolekta specjalna z 
października – 9.180 zł, ofiary kopertowe z dopiskiem „na mur” – 12.200 zł, przelewy na konto parafialne z dopi-
skiem „na mur” 25.210zł i dotychczasowe ofiary kolędowe z mszy za Parafian – 31.040 zł. Razem: 77.630 zł. Bóg 
zapłać za Wasze ofiary, a także modlitwy za to dzieło. Będziemy się przygotowywać teraz do następnego etapu – 
wzdłuż ulicy Ofiar Terroru.  
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie. Prosimy o przestrzeganie obowiązu-

jących norm sanitarnych: w ławkach zajmujemy tylko miejsca oznaczone naklejoną karteczką, prosimy o dezyn-
fekcję 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. Modlimy się w Waszych 

intencjach polecając Panu Bogu wszystkie Wasze sprawy w rozpoczętym roku. Plan Mszy św. znajduje się w ga-
blotkach, na stronie parafialnej w Internecie. Serdecznie na nie zapraszamy przedstawicieli rodzin, ale z zacho-
waniem ograniczeń wynikających z pandemii.  
 Zachęcamy do obejrzenia w Internecie koncertu kolęd Betlejem w Polsce „Pomoc z nieba”. Linki do koncer-

tu oraz do pobierania darmowej płyty z kolędami umieszczone są na parafialnej stronie fejsbukowej.  
 Ośrodek Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej zaprasza na „Ferie z Bogiem”. Szczegóły 

na stronie internetowej ośrodka rekolekcyjnego w Brennej. 
 Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Rydułtowach zaprasza na akcję honorowego oddawania 

krwi w niedzielę 24.01.2021 r. do Oratorium św. Józefa w godz. 9:00 - 14:00, rejestracja dawców do godz. 13:30. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Czesław Gruszka, Karol Siedlaczek, Jadwiga Grzejdziak i Róża Bu-

gla. Wieczny odpoczynek… 
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17.01.2021 - Niedziela: 1Sm3,3b-10.19; 1Kor6,13c-15a.17-20; J1,35-42 

18.01.2021 - Poniedziałek: Hbr5,1-10; Mk2,18-22 

19.01.2021 - Wtorek: Hbr6,10-20; Mk2,23-28 

20.01.2021 - Środa: Hbr7,1-3.15-17; Mk3,1-6 

21.01.2021 - Czwartek: Hbr7,25–8,6; Mk3,7-12 

22.01.2021 - Piątek: Hbr8,6-13; Mk3,13-19 

23.01.2021 - Sobota: Hbr9,1-3.11-14; Mk3,20-21 
 
 
 

Bóg powołał nas do świętości przez Ducha, który uświęca. Ciało jest dla 
Pana. Ciało jest świątynią Ducha Świętego. Bóg, który wskrzesił Pana, tą 
samą mocą wskrzesi nasze ciała w dniu ostatecznym. Wielką ceną zostali-
śmy nabyci - drogocenną krwią Chrystusa, abyśmy również w ciele na-
szym chwalili i wysławiali Boga.  Marek Ristau 
 

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 1 do 32; Ofiar Terroru 
89; oraz nr parzyste od 80 do 54a,b 

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

Terroru nr nieparzyste od 41 do 81  
18.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Michała z okazji 80 rocznicy urodzin 

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

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


 

PONIEDZIAŁEK                                                                             18. 01. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ Franciszka i Marię Szynol, Elżbietę i Wilhelma Pikulik, syna 

Franciszka, dusze w czyśćcu cierpiące. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Michała Tytko w 10 rocznicę śmierci. 
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Erwina Grzenia w kolejną rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin. 
2. W int. Parafian z ulic: Orzechowej, Klonowej i Sadowej, Os. Karola od nr 
11do 20  
 

WTOREK – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa       19. 01. 2021 r    

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego Przegędza z okazji kolejnej 

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

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św.  int. wolna… 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + męża Józefa Fiołka, syna Tadeusza ++ teściów i dzieci.   
2. W int. Parafian z ulicy: Pawia, ul. Podleśna od nr  2A do 51; Plebiscytowa 
blok 32 od 1 do 40  
 

ŚRODA                                                                                              20. 01. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  int. wolna… 
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św.  Za+ Andrzeja Jabłońskiego, Czesława Bisgwa, Hildegardę i Anto-

niego Gilner, Michalinę i Władysława Jabłońskich. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ dziadków Hildegardę i Józefa Ryszka, Annę i Ernesta Brzezinka z 
okazji Dnia Babci i Dziadka – dar od wnuka Szymona. 
2. W int. Parafian z ulicy: Szpitalna blok nr 1 od 1 do 44; Szpitalna blok nr 2 od 
1 do 25; blok 2A od 1 do 25; Szpitalna nr parzyste 6, 8, 8A, 10; oraz blok nr 4 
od 1 do 25   
 

CZWARTEK – Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.                21. 01. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  int. wolna… 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ Józefa i Cecylię Maciejczyk, syna Stanisława, wnuka Dariusza. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Elwirę Bugla w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + córkę Sylwię Pałka w 9 rocznicę śmierci, oraz mężów Piotra i Kazimie-
rza. 
 

PIĄTEK                                                                                              22. 01. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. int. wolna… 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. int. wolna… 
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Rajmunda Kasperek we wspomnienie urodzin. 
2. W int. Parafian z ulicy: Tetmajera nr nieparzyste od 53 do 83A i od 115 do 
155A 
 

SOBOTA                                                                                        23. 01. 2021 r.   

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

Po Mszy św. modlitwa różańcowa, prowadzą Róże różańcowe nr 16-20 
Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za ++ Marię i Jana Oleś.  
2. Za + Marię Taul, rodziców i siostrę Elżbietę. 

13.00 Msza św. ślubna: Milena Skornik – Dawid Nogalski. 
17.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Miesięczna za zmarłych zalecanych. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Beaty Czyż z okazji urodzin z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 
Po Mszy św. bł. rocznego dziecka – Mia Suchodolska. 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA                                                           24. 01. 2021 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za + matkę Marię Boda we wspomnienie urodzin i w 10 rocznicę 

śmierci, ojca Jana, i brata Jana Boda, ++ rodziców z obu stron. 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Andrzeja z okazji 60 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 Karola Łukoszek z okazji 1 rocznicy 
urodzin, jego rodziców i chrzestnych z prośbą o opiekę Anioła Stróża, zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Błogosławieństwo rocznego dziecka 
Karol Łukoszek. 

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Małgorzaty z  okazji 70 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. W int. Parafian z ulicy: Tetmajera nieparzyste od 1 do 50; Boh. War-

szawy 67D, Tetmajera nr nieparzyste od 157 do 195 
18.00 Msza św.  Za ++ rodziców Augustyna i Teresę Mrozek, Jana i Annę Sprysz, 

Konrada i Marię Szewczyk, syna Jerzego.  
 


