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Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafaelu módlcie się 
za nami  i wstawiajcie się za nami u Boga

Ty,  o  człowiecze  Boży,  podążaj  za  sprawiedliwością,  pobożnością,
wiarą,  miłością,  wytrwałością  i  łagodnością.  Walcz  w  dobrych  zawodach
o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś
dobre  wyznanie  wobec  wielu  świadków.  Nakazuje  w  obliczu  Boga,  który
ożywia wszystko i Chrystusa Jezusa - Tego który złożył dobre wyznanie za
Poncjusza Piłata - ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż
do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym
czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących,
jedyny  mający  nieśmiertelność,  który  zamieszkuje  światłość  niedostępną,
którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc
wiekuista! Amen (1Tm 6, 11-16)

NOTKA INFORMACYJNA: Gazetka parafialna „Naszo Parafija” jest wydawana przez parafię 
pw. Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego 
członków tej wspólnoty (rodziny) parafialnej.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

PONIEDZIAŁEK – 16.09.2019 
/ wsp. św. męczenników 

Korneliusza i Cypriana /
1800 Za † Wernera Rycka 

WTOREK – 17.09.2019 
1800 Za † Oskara Chłapek

ŚRODA – 18.09.2019
/ święto św. Stanisława Kostki /
1800 Za †† Marię i Ewalda Tkocz

CZWARTEK – 19.09.2019
1800 Msza Św. Szkolna

Za †† Elżbietę i Rudolfa 
Gonsior oraz za †† Jadwigę 
i Stanisława Boroń

PIĄTEK – 20.09.2019
/ wsp. św. męczenników Andrzeja 

Kim Tae-gŏn, Pawła Chŏng 
Ha-sang i Towarzyszy /

800 Za żyjących z rodziny Kostka 
i pokrewieństwo do Opatrzności
Bożej

SOBOTA – 21.09.2019
/ święto św. Mateusza /
1700 Za † Jana Grygarczyka
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700 Za †† Anielę i Józefa Iżyk
800 Różaniec

1130 W intencji matek - niewiast
1430 Nieszpory

PONIEDZIAŁEK – 23.09.2019 
/ wsp. św. o. Pio z Pietrelciny /
1800 Za †† Karola i Jadwigę Liszka

WTOREK – 24.09.2019
1600 Do Bożej Opatrzności z okazji 

60. urodzin Franciszka Otawa 
oraz w intencji rodziny Otawa

1800 Za † ks. Piotra Figurniaka 
w I rocznicę śmierci

ŚRODA – 25.09.2019
1800 Za †† Pawła i Agnieszkę Ryborz

CZWARTEK – 26.09.2019
1800 Msza Św. Szkolna

Za † Adolfa Wyleczelek

PIĄTEK – 27.09.2019
/ wsp. św. Wincentego a Paulo /
1800 Za †† Gerarda i Agnieszkę Wicha

SOBOTA – 28.09.2019
/ wsp. św. Wacława męczennika /
1800 Za †† rodziców Marię 

i Józefa Huczek

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
– 29.09.2019

/ święto św. Archaniołów Michała, 
Rafała i Gabriela /

730 Różaniec
800 W intencji Róż Różańcowych 

o błogosławieństwo i łaski 
potrzebne dla członków tych Róż

1000 Za †† Jadwigę i Józefa Szwamberg
1430 Nieszpory
1500  Za † Erwina Kubik

Porządek Mszy Św. jest wpisany na dwa tygodnie, dlatego z przyczyn obiektywnych może ulec
zmianie. Wszystkie ewentualne zmiany będą ogłaszane podczas niedzielnych Mszy Św.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Wspomnienia liturgicznie:
- św. męczenników Korneliusza i Cypriana  
(poniedziałek),
- święto Stanisława Kostki (środa) – 
będziemy się modlić za dzieci i młodzież, 
serdecznie zapraszamy do udziału w 
Eucharystii dzieci 
i młodzież, 
- święto św. Mateusza (sobota)

 Przypominamy, że w każdy czwartek jest 
msza święta szkolna. Prosimy o obecność 
dzieci i młodzieży z naszej parafii na tej 
Mszy świętej.

 Młodzież z klas 6 i 7 szkoły podstawowej 
przygotowującą się do bierzmowania 
zapraszam na spotkanie organizacyjne 
19 września po mszy św. szkolnej na farze.
Obecność obowiązkowa.

 Dzisiejsza kolekta z racji trzeciej niedzieli 
miesiąca jest inwestycyjna na potrzeby 
naszej parafii, a za tydzień 22 września 
kolekta przeznaczona jest na remonty 
obiektów diecezjalnych i konserwację 
zabytków sakralnych. Za ofiary Bóg zapłać.

 W związku z wyjazdem na pielgrzymkę 
parafialną ulegną zmianie godziny Mszy 
świętych: w piątek 20 września Msza św. 
o godz. 8.00, a nie o 18.00, w sobotę 21 
września o godz.17.00, a w niedzielę 22 
września o godz. 7.00 i 11.30. O godz. 15 
Mszy św. nie będzie – IV niedziela 
miesiąca.

 W następną niedzielę tj. 28 września 
odbędą się Diecezjalne Dożynki na Górze 
św. Anny, Parafia Rudyszwałd będzie 
reprezentować naszą gminę i uda się 
tam z wieńcem dożynkowym. 

 Są jeszcze do nabycia kalendarze 
dożynkowe w cenie 27 zł 
i inne kalendarze w cenie 6 zł

 Wyjazd na pielgrzymkę po sanktuariach 
ziemi sądeckiej w piątek 20 września 
o godz. 10.00 spod Kościoła

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

 Prośmy dobrego Boga o miłosierdzie dla 
naszych zmarłych: „Wieczny odpoczynek…”

 Wspomnienia liturgicznie:
w poniedziałek 23 września modlić się 
będziemy przez wstawiennictwo św. 
Ojca Pio, prosząc go o opiekę Bożą nad
nami. Dzień ten to również pierwszy 
dzień jesieni. Życzymy, aby piękna 
polska złota jesień zapanowała w 
naszej parafii i całej ojczyźnie. 
Wspomnienie Św. Wincentego a Paulo 
w piątek, św. Wacława w sobotę.

 Spotkanie z Różami Różańcowymi 
odbędzie się na farze w środę 
25 września po Mszy św. 

 Spotkanie z rodzicami dzieci klas 
trzecich przygotowujących się do 
I Komunii Św. w czwartek 26 września 
po Mszy św. szkolnej na farze.

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest 
na remonty obiektów sakralnych 
i konserwację zabytków sakralnych. 
Za ofiary Bóg zapłać.

 W sobotę 28 września odbędzie 
o godz.13 w Parafii Owsiszcze 
spotkanie młodzieży klas 8 
i pierwszych klas szkół 
ponadpodstawowych przygotowujących
się do sakramentu bierzmowania 
w tym roku szkolnym się. 

 Przypominamy o spotkaniu 
ministrantów i kandydatów na 
ministrantów w sobotę 28.09. 
o godz.10 na farze

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

 Prośmy dobrego Boga 
o miłosierdzie dla zmarłych: 
„Wieczny odpoczynek…”

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
15.09.2019

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
22.09.2019



 Msza Święta – w dni powszednie o godz. 1800, 
dodatkowe Msze Święte do uzgodnienia z ks. Proboszczem.

 W niedziele i święta nakazane Msze Św. o godz. 800, 1000 i 1500 
(Msza Św. o godz. 1500 będzie odprawiana w każdą I, II i III niedzielę, 
natomiast w IV niedzielę Mszy Św. o godz. 1500 nie będzie).

 Nieszpory w każdą niedzielę o godz. 1430.
 Godzinki do Niepokalanego poczęcia Matki Bożej będą śpiewane w I i III 

niedzielę miesiąca o godz. 730.
 W I niedzielę miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy Św.
 Nabożeństwo do Trójcy Świętej w każdy wtorek po Mszy Świętej.
 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy po Mszy Św.

(można składać prośby i podziękowania do koszyczka).
 W czwartki Msza Św. Szkolna. 
 W I czwartek miesiąca po Mszy Św. nabożeństwo o powołania zakonne i kapłańskie.
 W każdy piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy Św.
 W I sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
 Nabożeństwo Fatimskie każdego 13. dnia miesiąca.
 Spowiedź święta zawsze 20 minut przed Mszą Św.

 Odwiedziny chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 900. 
Proszę zgłaszać adresy chorych w zakrystii lub kancelarii.

 Wolne intencje mszalne: 22.10., 23.10., 24.10., 25.10., 29.10., 30.10., 
31.10., 01.11. (1000), 10.11. (1500), 11.11., 13.11., 15.11., 17.11. (1500), 
18.11., 19.11., 20.11., 22.11., 23.11.

 Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.
 Sprzątanie kościoła:

21.09. – Paskuda Maria, Pietrasz Krystyna, Kostka Teresa
28.09. – Kacorzyk Grażyna, Gonsior Maria, Gonsior Alicja
05.10. – Raida Monika, Chromik Urszula, Smołka Iwona
12.10. – Mucha Wioletta, Siedel Ingrid, Billy Małgorzata

 Nasza parafia posiada konto parafialne, na które można wpłacać dobrowolne 
ofiary, które będą przeznaczone na potrzeby parafialne:
PL 52 1240 4588 1111 0010 8722 2626 / Bank Pekao S.A /

Parafia pw. Trójcy Świętej, ul. Główna 23, 47-460 Rudyszwałd
Tel. stacjonarny: +48 32 419 68 16  plebania→
Tel. komórkowy: +48 607 464 537  ks. Paweł Chlipała→
e-mail: parafia.rudyszwald@gmail.com    |   www.parafia.rudyszwald.pl
Kancelaria czynna codziennie po Mszach Świętych oraz w każdą sobotę
od 1100 do 1200 oraz od 1400 do 1800.
W niedzielę i święta kancelaria nieczynna. 
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