
 Dziś przeżywamy Trzecią Niedzielę Zwykłą. Jest ona obchodzona jako Niedziela Słowa 
Bożego. Zachęcamy do osobistej lektury Pisma Świętego w swoich domach.  
 Kolekta Mszy św. przeznaczona jest naszej Parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 
---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 Serdecznie zapraszamy dziś do wspólnego rodzinnego kolędowania w naszym kościele.  

Początek o godzinie 15.30. 
 Przypominamy, że trwają odwiedziny duszpasterskie dla tych Parafian, którzy złożyli  

deklarację kolędową. Na podany w deklaracji numer telefonu księża wcześniej będą się kontaktować i 
ustalać szczegóły odwiedzin. 
 We wtorek po mszy wieczornej zapraszamy kobiety na spotkanie grupy Miriam. Spotkanie odbę-

dzie się w oratorium 
 W środę po mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.  
 W czwartek wieczorem odprawimy mszę w intencji małżonków, którzy w tym roku obchodzą 45 

rocznicę sakramentu małżeństwa. Po mszy spotkanie w oratorium. 
 Kandydatów do bierzmowania z klas VIII zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach przygoto-

wań do bierzmowania. Będzie można wysłuchać ciekawego świadectwa Marcina  
Wadonia, który pomimo swojej niepełnosprawności zaraża wszystkich optymizmem i miłością do Boga, 
dlatego serdecznie zapraszamy także rodziców. Spotkanie w piątek 28 stycznia  
o godz. 19.00. w kościele. Obecność dla bierzmowańców obowiązkowa. 
 W sobotę wieczorna Msza św. trzydziestodniowa za zmarłych w miesiącu grudniu. 
 W przyszłą niedzielę 30 stycznia na zakończenie naszych styczniowych kolędowań, zapraszamy 

na występ kolędowy zespołu Carrantuohill. Początek wyjątkowo o godz. 15.00. 
 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 21-25. Jak w każdą sobotę o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spo-
wiedzi świętej. Zapraszamy na osobistą modlitwę i adorację Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus do 
naszej świątyni. Zawierzmy Bogu swoje rodziny, przychodźmy z najmłodszymi i prośmy Boga o ustanie 
pandemii, zdrowie, miłość i zgodę w naszych rodzinach. 
 Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa Niedzielnego. 
 Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej serdecznie zaprasza na zajęcia Studium Katolic-

kiej Nauki Społecznej. To cykl dziesięciu dwugodzinnych spotkań, dotyczących podstawowych zagad-
nień 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://stu-
diumkns.centrum.katowice.pl   
 Burmistrz Miasta Rydułtowy ogłasza, że trwa nabór uzupełniający do programu „Instalacje OZE 

na terenie Miasta Rydułtowy”. Program związany jest z dofinansowaniami do kotłów na biomasę, ko-
lektorów słonecznych i pomp ciepła. Szczegóły w gablotce przy wyjściu z kościoła. 

 W minionym tygodniu odeszli do Pana: Ryszard Bednarek, Gabriela Piechaczek, Zbigniew No-
rek, Zofia Skupień i Elżbieta Tkocz. Wieczny odpoczynek… 
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Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego  
w Rydułtowach. 
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl 

   

 
Słowo życia: 
23  stycznia 2022 –   III Niedziela Zwykla – Lk1,1-4;4,14-21 
24  stycznia 2022 – Poniedziałek  -  Mk3,22-30 
25  stycznia 2022 – Wtorek   - Mk16,15-18 
26  stycznia 2022 – Środa – Lk10,1-9 
27  stycznia 2022 – Czwartek    - Mk4,21-25 
28  stycznia 2022 – Piątek   - Mk4,26-34 
29  stycznia 2022 – Sobota – Mk4,35-41 
 

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 Wychowaniec z 
okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z po-
dziękowaniem 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 podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 

15.30 Rodzinne kolędowanie w kościele. 
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 błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 



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

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK      24.01.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Jerzego w intencji naszej 
Parafii. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Beaty Czyż z okazji urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.  

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za + Mieczysława Góral w 5 rocznicę śmierci – dar od syna Janusza 

z żoną i rodziną. 
18.00 Msza św. Za ++ Annę i Józefa Katryniok w kolejną rocznicę śmierci.  

 

WTOREK – Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła                   25.01.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Józefa Iksal, córkę Hildegardę, syna Hel-

muta, synową Ritę oraz trzech zięciów Gerharda, Rudolfa i Mariana. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Iwonę Kałuża – od Basi z rodziną. 
18.00 Msza św. Za + Erwina Grzenia w kolejną rocznicę śmierci i we wspomnienie 

urodzin.  

ŚRODA – Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa   26.01.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Magdalenę Włoczko. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Alfreda Krall – dar od Rajmunda z rodziną oraz Bernadety 

Moroń. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:   

1. Za + Krystynę Wyrtki w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za ++ Annę i Konrada Wyrtki, syna Jana, córki Krystynę i Wandę, zięcia 
Wincentego. 
 

CZWARTEK                                                                               27.01.2022r.   
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Jadwigę Woźnica w 14 rocznicę śmierci, mężów Henryka i 

Emanuela. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.   
8.15 Msza św. Za + Marię Jurkowską – dar od koleżanek Stowarzyszenia  Inżynie-

rów i Techników Górnictwa  
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków obchodzących 45 rocz-

nicę sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich rodzinach.  

PIĄTEK – Wspomnienie św. Tomasz z Akwinu, prezb. i dK      28.01.2022 r.   
6.30 Godzinki o NMP 

7.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Jana we wspomnienie urodzin, ich syna 
Jana oraz za zmarłych z rodzin z obu stron. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Gerarda Adamczyka, żonę Krystynę. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za + Ewalda Cebula w 1 rocznicę śmierci. 
2. Za + Zdzisława Liskowiak w 1 rocznicę śmierci.  

SOBOTA                                                                                      29.01.2022 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Józefa Dobrowolskiego i ++ żony.    

Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą róże różańcowe nr 21-
25  oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. Za + Bogumiła Woźnica w 8 rocznicę śmierci.  
15.00 Msza św. w języku niemieckim. Do Opatrzności Bożej w pewnej intencji z 

okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. Te Deum. 

17.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Kazimierz Kulczewski, Eugeniusz Foltys, 
Kazimierz Nowicki, Alfred Krall, Zygmunt Luleczka, Zygmunt Poterała, An-
drzej Brzezina, Barbara Szafran, Jadwiga Moj, Rudolf Malgrab, Zofia Fiałkow-
ska, Mariusz Różański, Anna Mańka, Bronisław Porwoł, Rut Trzeciok, Wanda 
Hajzik, Róża Satlak, Maria Jurkowska, Antoni Majer, Zdzisław Szuła, Stani-
sław Urbańczyk, Jan Piechaczek, Małgorzata Tatarczyk, Ginter Barteczko, Ry-
szard Bednarek. 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA                          30.01.2022 r. 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. kolędowa. W intencji Parafian z ulicy Gajowa, Krzyżkowicka, 

Strzelców Bytomskich, Osiedle Karola, Karola Miarki  
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Agaty Postawka z okazji 18 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha 
Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy i Wojciecha z okazji ich uro-
dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże w rodzinie. 

12.00 Msza św. Za + Henrykę Migalską w 1 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców. 
15.00 Wspólne kolędowanie w kościele z zespołem Carrantuohill 
16.30 Msza św. koncelebrowana: 

1. Do Opatrzności Bożej w intencji Sylwii i Eugeniusza Kodura z okazji 30 
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzi-
nie. 
2. Do Opatrzności Bożej w intencji Weroniki Gajewskiej z okazji 1 rocznicy 
urodzin z prośbą o opiekę Anioła Stróża, oraz jej rodziców, rodzeństwo i 
chrzestnych.   
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Weronika Gajewska. 

18.00 Msza św. Za + Huberta Tomiczek w 15 rocznicę śmierci.  
 


