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„Na początku było Słowo, a słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga”

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się
stało.  W  Nim  było  życie,  a  życie  było  światłością  ludzi,  a  światłość
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek wysłany
przez  Boga,  Jan  mu  było  na  imię.  Przyszedł  on  na  świadectwo,  a  by
zaświadczy  o  światłości,  by  wszyscy  uwierzyli  przez  niego.  Nie  był  on
światłością, lecz został posłany, aby za świadczyć o światłości. Na świeci było
Słowo, a świat z stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.  Przyszło do
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je
przyjęli,  dało  moc,  aby się tali  dziećmi Bożymi.  A Słowo stało  się  ciałem
i zamieszkało wśród nas. Boga nikt nigdy nie widział; Ten Jednorodzony Bóg,
który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 

Najważniejsza dzisiejsza prawda brzmi:
„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

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 – 23.12.2019 
1700 Za † Ryszarda Otawa

WTOREK – 24.12.2019
800 W intencji rodziny Rybarz 

(i z okazji urodzin Krystiana)
2400 Pasterka w intencji Parafian

ŚRODA – 25.12.2019
800 W intencji Matek i Niewiast

1000 Intencja wolna
1430 Nieszpory świąteczne
1500 Za † Józefa Ryborz 

w 30. dzień po śmierci

CZWARTEK – 26.12.2019
/ święto św. Szczepana /

800 Intencja wolna
1000 Za † Roberta Swientek

w 2. rocznicę śmierci
1500 W intencji Parafian

PIĄTEK – 27.12.2019
/ święto św. Jana, Apostoła 

i Ewangelisty /
1700 Za † Rainharda Iżyk

SOBOTA – 28.12.2019
/ święto św. Młodzianków /

800 W intencji Ewy Jankowskiej 
z okazji urodzin

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
– 29.12.2019

730 Godzinki
800 Za † Adolfa Wyleczelek

w 1. rocznicę śmierci
1000 Za †† Feliksę i Józefa Otawa
1430 Nieszpory
1500 Intencja wolna

PONIEDZIAŁEK – 30.12.2019
1700 Za † Piotra Ottawa 

w 3. rocznicę śmierci

WTOREK – 31.12.2019
1700 Zakończenie starego roku 

– w intencji Parafian

ŚRODA – 01.01.2020
/ ur. Świętej Bożej Rodzicielki Maryji /

800 Intencja wolna
1000 Intencja wolna
1500 Intencja wolna

CZWARTEK – 02.01.2020
/ wsp. św. Bazylego Wielkiego 

oraz Grzegorza z Nazjanzu /
800 W intencji Michała z 17. urodzin

PIĄTEK – 03.01.2020
800 Intencja wolna

SOBOTA – 04.01.2020
800 Za † Józefa Huczek

II NIEDZIELA PO NARODZENIU 
PAŃSKIM – 05.01.2020

730 Godzinki
800 Intencja wolna

1000 Intencja wolna
1430 Nieszpory
1500 Za † Alojzego Porwoł

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

 We wtorek 24 grudnia kończy się okres 
Adwentu, wchodzimy w Uroczystość Bożego 
Narodzenia. Przyjście Pana na Ziemię 
poprzedza Wigilia. Zadość czyniąc tradycji 
spotykamy się przy stole wigilijnym, łamiemy 
się opłatkiem życząc sobie wzajemnie 
wszelkiej pomyślności. Pamiętamy, że w tym 
dniu zwyczajowo zachowujemy abstynencje od
picia napojów alkoholowych i nie spożywamy 
pokarmów mięsnych. W Wigilię Msza św. 
będzie odprawiana o godzinie 8.00.

 Uroczysta Pasterka, jak każe tradycja odbędzie
się o północy, punktualnie o godzinie 24. 
Pasterkę poprzedzi wspólne spotkanie naszej 
rodziny parafialnej o godzinie 23.30. jak 
w rodzinie złożymy sobie życzenia i podzielimy 
się opłatkiem. 

 Spowiedź Święta we wtorek 24 grudnia 
(Wigilia) od godz. 10.00 do 12.00.

 W środę 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego. Przeżyjmy ten wyjątkowy, święty 
dzień w ewangelicznej radości, wśród 
najbliższych w gronie rodziny. Natomiast 
w czwartek święto  św. Szczepana -pierwszego
męczennika,  Msze św. tak jak w niedziele.

 W piątek święto św. Jana – apostoła 
i ewangelisty. Błogosławieństwo wina. 
W tym dniu dyspensa od obowiązku 
zachowania postu.

 W sobotę 28 grudnia święto młodzianków - 
męczenników, po Mszy św. błogosławieństwo 
dzieci.

 Składka na tacę z Pasterki przeznaczona jest 
na Fundusz Ochrony Życia, a w św. Szczepana 
kolekta diecezjalna na Wydział Teologiczny 
w Opolu.

 W piątek 27 grudnia rozpoczynamy wizytę 
duszpasterską od godz. 9.00 – ulica Główna 
od nr 1 do nr 43. W sobotę od godz. 9.00 
dalej ulica Główna od nr 44 do nr 67.

 W związku z koniecznością ubezpieczenia 
Kościoła i fary podczas kolędy będą zbierane 
ofiary na ten cel. Prosimy o Parafian 
o wsparcie. Z góry serdeczne Bóg zapłać.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła 
w tym tygodniu. 

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

 Trwa oktawa Bożego Narodzenia. Dzisiejsza 
niedziela poświęcona jest Świętej Rodzinie. 
Z największa pokorą kłaniajmy się Jezusowi, 
Maryi Józefowi i prośmy o błogosławieństwo dla 
naszych rodzin.

 We wtorek 31 grudnia 7 dzień oktawy 
Narodzenia Pańskiego i ostatni dzień roku 2019. 
Uroczysta Msza św. w intencji parafian na 
zakończenie starego roku zostanie odprawiona 
o godzinie 17.00. po Mszy św. nabożeństwo 
wynagradzające. 31 grudnia to również 
wspomnienie św. Sylwestra – papieża.

 1 stycznia Nowy Rok uroczystość Bożej 
Rodzicielki w tym dniu obchodzimy 52 Światowy 
Dzień Modlitw o Pokój.

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. Z racji kolędy 
odwiedzin chorych nie będzie.

 Za tydzień 5 stycznia kolekta przeznaczona 
na WMSD i instytucje diecezjalne.

 Wszystkim Parafianom, którzy Nowy Rok witać 
będą na zabawach, prywatkach i gronie 
najbliższej rodziny życzymy dobrej zabawy 
pamiętając o zachowaniu tak potrzebnego 
w każdym działaniu umiaru.

 W związku z koniecznością ubezpieczenia 
Kościoła i fary podczas kolędy będą zbierane 
ofiary na ten cel. Prosimy o Parafian o wsparcie. 
Z góry serdeczne Bóg zapłać.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

Plan kolędy na najbliższe dni:
- Poniedziałek 30.12. od godz. 9.00

od początku cała ulica Graniczna
- Wtorek 31.12. od godz.  9.00

ul. Długa, Cicha, WOP
- Czwartek 02.01 od godz. 9.00 

ul. Rakowiec
- Piątek 03.01. od godz. 9.00

ul. Zabełkowska od nr 1 do nr 25
- Sobota 04.01. od godz. 9.00 

ul. Boczna, Polna, Krótka

IV NIEDZIELA ADWENTU 
22.12.2019

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ
RODZINY 

29.12.2019



 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: 25.12. (1000), 26.12. (800, 1500), 29.12. (1500), 
01.01. (800, 1000, 1500), 03.01., 05.01. (800, 1000), 06.01. (1000), 07.01., 10.01., 12.01. (800, 
1500), 13.01., 14.01., 15.01., 16.01., 19.01. (1500), 20.01., 22.01., 23.01., 24.01., 25.01., 
27.01., 28.01., 29.01., 30.01., 31.01.

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

Przed świętami - Hetwer Maria, Zwolak Nikol, Bedrunka Justyna, 
 Bedrunka Natalia, Grygarczyk Joanna

28.12. – Adamek Beata, Milion Sabina, Pieczka Rozwita
04.01. – Głowacz Karina, Szulik Małgorzata, Koczy Małgorzata
11.01. - Paloch, Klimża Gabriela, Billik Monika

 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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