
 Dzisiaj Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to także dzień modlitw o świętość mał-
żeństw i rodzin. Jest to święto patronalne Domowego Kościoła 
 Zapraszamy na nieszpory kolędowe o godz. 15.30 
 Jutro, w poniedziałek obchodzimy święto św. Młodzianków. Dzieci, zwłaszcza te, które uczestniczyły 

w roratach i wykonały zadaną przez ks. Wojtka pracę, zapraszamy na mszę o godz. 9.00 
 W ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne na za-

kończenie roku które odprawimy o godz. 16.30 i na Mszę św. w intencji Parafian połączoną ze sprawoz-
daniem rocznym. 
 Oktawa Uroczystości Bożego Narodzenia kończy się 1 stycznia Uroczystością Świętej Bożej Rodzi-

cielki Maryi. Jest to także światowy dzień modlitw o pokój na świecie. Msze św. w tym dniu sprawujemy 
według porządku niedzielnego, a kolekta przeznaczona jest na WŚSD w Katowicach 
 W ostatni dzień roku kalendarzowego odmówienie hymnu Ciebie Boga wysławiamy, jak i w pierw-

szy dzień roku odmówienie hymnu do Ducha Świętego, związane są z uzyskaniem odpustu zupełnego pod 
zwykłymi warunkami. 
 W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. 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 żywego różańca nr od 1 do 5. Jak w każdą sobotę o godz. 16.00 wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 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.  
 W kościele są wyłożone czasopisma religijne, zachęcamy do lektury świątecznego Gościa Niedziel-

nego.   
 W zakrystii można jeszcze pobrać opakowania na żywność akcji „Podziel się posiłkiem” Osoby chęt-

ne do podzielenia się z potrzebującymi tym, co zostało ze świątecznego stołu, proszone są o przyniesienie 
darów stołu, w pobranych opakowaniach, jutro w poniedziałek 28 grudnia od godz. 9.00 do 13.00 w ora-
torium. Będą one niezwłocznie rozdzielane między potrzebującymi, starszymi parafianami.  
 Siostry Urszulanki w Rybniku ogłaszają rozpoczęcie w dniu 25 stycznia rekrutacji do klas pierwszych 

szkoły podstawowej. Szczegóły w gablotce. 
 Przypominamy o ograniczeniach do 60 osób w kościele jednocześnie. Prosimy o przestrzeganie ob-

owiązujących norm sanitarnych: w ławkach zajmujemy tylko miejsca oznaczone naklejoną karteczką, pro-
simy o dezynfekcję 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.   
 Plan Mszy św. w intencji Parafian, odprawianych w okresie kolędowym, zawieszonym z powodu 

pandemii, znajduje się w gablotkach, na stronie parafialnej w Internecie. Serdecznie na nie zapraszamy 
przedstawicieli rodzin, ale z zachowaniem ograniczeń wynikających z pandemii. Można również uczestni-
czyć w liturgii poprzez przekaz internetowy ze strony parafialnej, łącząc się ze wspólnotą duchowo. Na za-
kończenie Mszy będzie można zabrać ze sobą do domu przygotowane zestawy kolędowe: kadzidło, kredę 
do oznaczenia domów (na drzwiach można nią napisać C+M+B i datę 2021) i obrazek. Osoby, które będą 
uczestniczyły we mszy w sposób duchowy poprzez przekaz internetowy będą mogły sobie taki zestaw 
odebrać z zakrystii w późniejszym terminie. 
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Ema Malerz i Gertruda Poniakowska. Wieczny odpoczynek… 
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 Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bóg jest Bogiem wiary i każdy, kto przystępuje do Niego, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Słowo Boże pokazuje, że wiara umożliwia cierpliwe czekanie, aż otrzymujemy to, co było obiecane. Tylko przez wiarę sięgamy po 

zbawienie, chwytając usprawiedliwienie Boże w Chrystusie Jezusie. Wiara 

Boża w sercu pozwala iść drogą wyznaczoną przez Pana, na której speł-

niają się obietnice Boże. Sprawiedliwy z wiary żyje, przyjmując łaskę za ła-

ską i oglądając realizację obietnic Bożych. Z wiary żyjemy, w wierze umie-

ramy, dzięki wierze żyć będziemy na wieki.  Marek Ristau 
 
 
 

 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   27. 12. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W int. Parafian Struga nr parzyste od nr 2C-28; Strz. Byt. Nr nie-

parzyste od nr 1-39; Miarki cała; Strz. Byt. Nr parzyste od 2-8; A. Krajowej 
od 1  

9.00 Msza św. W int. Parafian Barbary 25 – 1; Bema bl. 103; Os. Karola  blok nr 
21 

10.30 Msza św. Za + Eugeniusza Mężyk o dar życia wiecznego – dar od Janu-
sza i Barbary. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Urszuli Czerny z okazji 80 rocz-
nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
Po Mszy św. chrzest – Hanna Kotala. 

15.30 Nieszpory niedzielne. 
16.30  Msza św. Za + Bernarda Tomiczek.     
18.00 Msza św. 30 dniowa za zmarłych: Alfred Kwoka, Edda Koczy, Andrzej 

Jabłoński, Helena Halfar, Adolf Gwoździk, Stefania Lużyna, Jerzy Ledwoń, 
Jadwiga Hołomek, Henryk Tatuś, Horst Wagner, Szymon Marker.    
 
 

PONIEDZIAŁEK  - Święto Św. Młodzianków, męcz.                        28.12. 2020 r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Annę Pluta w 6 rocznicę śmierci, męża Zygfryda, rodziców i 

teściów. 

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


8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Erwina Kodura, ++ rodziców i teściów. 
9.00 Msza św. W intencji dzieci naszej Parafii.  
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za ++ Cecylię i Stefana Korbica we wspomnienie urodzin. 
2. W int. Parafian ul. Bema nieparzyste od nr 1-91 i Bema nieparzyste od 
nr 95-177 bez bloku 103 
 

WTOREK – V Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia                       29. 12. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Bolesława Goraus w 1 rocznicę śmierci. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdro-

wienia Chorych w intencji wnuczki z prośbą o trwały powrót do zdrowia.     
11.30 Msza św. ślubna: Martyna Konsek – Dawid Mrowiec. 
18.00 

 
Msza św. W int. Parafian Bema parzyste od nr 2- 44 E i Bema parzyste od 
nr 50 -170. 
 

ŚRODA – VI Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia                 30.12. 2020 r.   

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Franciszka Bukowskiego od Barbary Urbańskiej z rodziną. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ewy i Grzegorza z okazji 30 

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

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1.  Za + Marię Maj w 4 rocznicę śmierci.  
2.  W int. Parafian Benedykta od nr 20 – 34; Benedykta od nr 1 – 18 C.    
 

CZWARTEK – VII Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia              31.12. 2020 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Urszulę Słupik – dar od Rodziny błogosławionego Edmun-

da Bojanowskiego 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św.  W int. Parafian Wróblewskiego parzyste od nr 4 A,B,C – 58; 

Zygmunta od nr 4 - 20; Władysława od nr 3 – 20. 
16.30 Nabożeństwo na zakończenie starego roku. 
17.00 Msza św. W intencji Parafian. 

 
 
 

PIĄTEK -  UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI           01. 01. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Pawła i Annę Grabiec, dwóch synów Henryka i 

Piotra, bratową Irenę. 
9.00 Msza św. W int. Parafian Krzyżkowicka nr nieparzyste od nr 49 – 57A; 

Krzyżkowicka nieparzyste od nr 1 - 47 
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Elizy Suponik z okazji 1 roczni-

cy urodzin z prośbą o opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. Błog. rocznego dziecka.  

12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Doroty i Tomasza Mikołasek z 
okazji kolejnej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. 

16.00 Nieszpory świąteczna 
16.30 Msza św. Za + Kazimierza Procek. 
18.00 Msza św. W int. Parafian Krzyżkowicka nr nieparzyste od nr 59 – 93 A; 

Krzyżkowicka nr parzyste od nr 62 D,C, B, A – 106 A 
 

SOBOTA – Wspomn. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK    02. 01. 2021 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. W intencji rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztac-

kiej.   
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzą Róże różańcowe nr 1 -5 
oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. W intencji Członków Żywego Różańca oraz za ++ Urszulę Słupik, Edel-
traudę Szolc. 
2. Za + Elżbietę Godoj. 

17.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Franciszka Durczok we wspomnienie urodzin. 
2. W int. Parafian Boh. W-wy nieparzyste od nr 47 – 87; Boh. W-wy niepa-
rzyste od nr 1-45 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                    03. 01. 2021 r.   

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. W int. Parafian Strzelców Byt. Od nr 10A – 48; Strzody niepa-

rzyste od nr 1– 47A Strzody nieparzyste od nr 103A - 143      
9.00 Msza św. Za + Teresę Cieślik w 4 rocznicę śmierci, męża Antoniego.  
10.30 Msza św.  W int. Parafian Boh. W-wy nr parzyste od 100A – 104; Boh. W-

wy parzyste od 106 – 160.  
12.00 Msza św.  W int. Parafian Boh. W-wy nr parzyste od nr 14-52; Nowa nr 

53B; Boh. W-wy nr parzyste od nr 54 – 96.  
16.00 Nieszpory niedzielne. 
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św. Rozalia Spadło, Blanka Drobczyk, 

(ochrzczone: Jakub Zawionka, Pola Machnik Paulina Staniczek Hanna Ko-
tala).  

18.00 Msza św. Za + Zdzisława Buczkowskiego w kolejną rocznicę śmierci.     
 


