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Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada

„Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka 
jest wasza nagroda w niebie”

Święty  Jan  Paweł  II  podczas  pielgrzymki  do  Polski  w  1987  roku  mówił
w Tarnowie: „czyż święci są po to, aby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po to.
Czasem konieczny jest taki  zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej
prawdzie.  Dobrze  jest  pamiętać,  że  mamy prawo obywatelskie  do  nieba,  zaś
Świętych Pańskich za towarzyszy i domowników. Łatwiej wówczas znieść to, co
jest  na  ziemi.  Warto  dzisiaj  prosić  wszystkich  świadków  Jezusowych
błogosławieństw, naszych świętych i błogosławionych patronów – zawstydzajcie
nas, abyśmy odzyskiwali na nowo utraconą hierarchię wartości ewangelicznych”.

Listopad to szczególny miesiąc zmarłych, miesiąc w którym częściej niż zazwyczaj
modlimy się za zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, częściej niż zazwyczaj
kierujemy swe kroki na cmentarz, by tam przy zapalonym zniczu, nad mogiłą
bliskiej  osoby,  zadumać  się  nad  sensem  życia,  nad  potęgą  śmierci,  nad
wiecznością. Zmarli potrzebują naszej modlitwy zawsze.

Uwaga! W  dniach  Od  1  do  8  listopada  włącznie,  wierni,  którzy  pobożnie
nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, odmówią modlitwy Ojcze nasz,
Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego zyskują odpust
zupełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Podstawowym
jednak warunkiem jest spowiedź święta i przyjęcie komunii świętej.

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 – 28.10.2019 
/ święto św. Apostołów Szymona 

i Judy Tadeusza /
1700 Za †† rodziców Jusek i Zemełka

WTOREK – 29.10.2019 
1700 Intencja wolna

ŚRODA – 30.10.2019
1700 Za † Klarę Kania †† synów 

Bernarda i Norberta, †† dziadków 
Karola i Katarzynę Kania 
i †† Konrada i Elżbietę Piszczan

CZWARTEK – 31.10.2019
1700 Msza Św. Szkolna

Intencja wolna

PIĄTEK – 01.11.2019
/ uroczystość Wszystkich Świętych /

800 Za † Antoniego Krężel 
w pierwszą rocznicę śmierci

1000 Za †† Franciszkę 
i Józefa Ottawa

1430 Procesja różańcowa 
za zmarłych

SOBOTA – 02.11.2019
/ wsp. Wszystkich 

Wiernych Zmarłych /
700 Za wszystkich wiernych zmarłych

1600 W intencjach Ojca Świętego
1700 Za †† rodziców Jana i Jadwigę

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
– 03.11.2019

730 Godzinki
800 Za †† członków i członkinie 

Żywego Różańca Świętego
1000 1. Za parafian

        - ks. Bp. Rudolf Pierskała
2. Dziękczynno-błagalna 
w intencji Manfreda Basisty 
z okazji 60 rocznicy urodzin 
i opiekę Bożą dla rodziny 
         - ks. Proboszcz

1430 Za † matkę Teresę Przybyła

PONIEDZIAŁEK – 04.11.2019
/ wsp. św. Karola Boromeusza / 
1700 Za †† Marię i Józefa Adamek

WTOREK – 05.11.2019
1700 Za † Jana Kucharz i †† rodziców

ŚRODA – 06.11.2019
1700 Za †† Zofię Bilik i męża Józefa

CZWARTEK – 07.11.2019
1700 Msza Św. Szkolna

Za † Stanisława Gładki

PIĄTEK – 08.11.2019
1700 Za † Jadwigę Nowak i †† z rodziny

SOBOTA – 09.11.2019
/ święto poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej / 
1400 Dziękczynno-błagalna do Opatrzności

Bożej w intencji Emanuela 
Folwarczny w 60 rocznicę urodzin

1700 Intencja wolna

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
– 10.11.2019

/ wsp. św.  Leona Wielkiego / 
730 Różaniec
800 Za †† dziadków Gliśnik i Hoszek

1000 Za †† rodziców Alinę 
i Rudolfa Strzeleckich

1430 Różaniec z wypominkami 
za zmarłych

1500 Za †† Rafała i Edytę Hiltawski 

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

 W dniu 2 listopada o godz. 11.00 w naszym Kościele 
sakramentu chorych z namaszczeniem 
i błogosławieństwem lourdzkim udzielał będzie ksiądz 
Biskup Rudolf  Pierskała, zapraszamy wszystkich 
chorych i prosimy o pomoc chorym  w dotarciu na to 
nabożeństwo. Odwiedziny chorych z I soboty którzy 
nie będą mogli uczestniczyć w nabożeństwie 
o godz. 11.00 będą od godz.14.00

 W niedzielę 3 listopada Mszy Świętej wizytacyjnej 
o godz. 10.00 przewodniczył będzie ks. Biskup Rudolf 
Pierskała, powitanie przed kościołem i modlitwa przy 
grobach zmarłych kapłanów o godz. 9.45 
- godzi. 15.00 spotkanie z różami Żywego Różańca 
w kościele,
- godz. 16.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania
– kl. VI,VII,VIII szkoły podstawowej i I klasa 
ponadpodstawowa w kościele, 
- 16.30 spotkanie LSO i dzieci Maryi w kościele, 
- 17.00 spotkanie Rady Duszpasterskiej na farze

 Ze względu na spotkania z ks. Biskupem Msza Święta 
w tym dniu wyjątkowo z godz. 15.00 będzie 
odprawiona o godz. 14.30 

 W dniach od 1 do 8 listopada włącznie wierni, którzy 
pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za 
zmarłych, odmówią modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę 
w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca 
Świętego zyskują odpust zupełny, który może być 
ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. 
Podstawowym jednak warunkiem jest spowiedź 
święta i przyjęcie komunii świętej.

 W dalszym ciągu przyjmujemy wypominki za 
zmarłych, za których będziemy się modlić w dniach od
1 do 10 listopada. Zalecki do pobrania na stoliku przy 
wyjściu. W dniach 2 listopada, od 4 do 9 listopada 
modlić się będziemy za tych zmarłych przed Mszą Św.
o godz. 16.30

 Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Misje, 
natomiast za tydzień 3 listopada kolekta diecezjalna 
na WMSD i instytucje diecezjalne. W dniu dzisiejszym 
przed kościołem nasi ministranci i lektorzy zbierają do
puszek na wyjazd LSO i Marianek do Krakowa do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 
i Sanktuarium Krzyża w Mogile w dniu 16 listopada. 
Wspomóżmy nasze LSO.

 Informujemy, że przyjmujemy już intencje mszalne 
na rok 2020.

 Informujemy, że w czasie Mszy Św. i nabożeństw 
czynna jest toaleta przy farze dla wiernych.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła 
w tym tygodniu. 

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

 Uwaga: od tej niedzieli tj. 27 października 
2019r. ulega zmianie cena Gościa Niedzielnego 
na 6 zł

 Wspomnienia liturgiczne: 
świętego Karola Boromeusza 
(poniedziałek); 
święto rocznicy poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej (sobota). 

 W tym tygodniu przypada I czwartek 
miesiąca, modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne.

 Przyjmujemy jeszcze wypominki- 
zalecki za zmarłych, za których 
modlimy się przed Mszą Św. 
o godz. 16.30 do 10 listopada 
włącznie.

 W dzisiejszą niedzielę przed 
kościołem nasi ministranci i lektorzy 
zbierają do puszek na wyjazd LSO 
i Marianek do Krakowa do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Łagiewnikach i Sanktuarium 
Krzyża w Mogile w dniu 16 listopada 
2019. Wspomóżmy nasze LSO.

 W następną niedzielę 10 listopada 
przed kościołem zbiórka do puszek 
na pomoc kościołowi w potrzebie.

 Spotkanie z dziećmi 
przygotowującymi się do przyjęcia 
sakramentu I Komunii Świętej 
odbędzie się 14 listopada 2019 
o godz. 16.00 na farze.

 W sobotę 9 listopada o godz. 10.00 
na farze odbędzie się spotkanie 
z LSO.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
27.10.2019

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
03.11.2019



 Msza Święta – w dni powszednie o godz. 1700, 
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, w miesiącach maj-październik.
 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: 29.10., 31.10., 09.11.(1700), 11.11., 13.11., 15.11., 
17.11. (1500), 18.11., 19.11., 20.11., 22.11., 23.11., 01.12.(1500), 03.12., 08.12. 
(1500), 10.12., 11.12., 12.12., 15.12. (800, 1000), 18.12., 22.12. (800, 1500), 
25.12. (1000, 1500), 26.12. (800, 1500), 27.12., 28.12., 31.12. (1700)
 Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.
 Sprzątanie kościoła:

02.11. – Piegza Helena, Piegza Beata, Zagata Matylda
09.11. – Zagata Aneta, Fidelus Jadwiga, Glenc Grażyna
16.11. – Czekała Daria, Karakuła Ewa, Karakuła Magdalena
23.11. – Karapulka Eleonora, Karapulka Daria, Złotocha Grażyna

 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 Św. oraz w każdą sobotę od 1500 do 1630.
W niedzielę i święta kancelaria nieczynna. 
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