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„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich 
po dwóch”

dał im tez władzę nad duchami nieczystymi, aby wyrzucali 
złe duchy a chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”

Apostołowie  zostają  posłani  przez  Jezusa.  Nie  kierują  się
osobistym zapałem, lecz otrzymują nakaz i misję. W tym fakcie
tkwi  piękno.  Świadomość,  że  wykonuję  posłannictwo,  gdyż
otrzymałem taki nakaz, a moja misja pochodzi od Boga – daje
mi poczucie ogromnej siły.  Jeżeli  człowiek sam sobie wybiera
sposób  postępowania,  działania  –  często  odczuwa  niepokój,
ponieważ zastanawia się, czy rzeczywiście postąpił jak należy.
Natomiast  świadomość  bycia  posłanym  daje  mu  siłę  na  całe
życie,  pozwalając  na  spokojne  kroczenie  naprzód  
i niepoddawanie się przeciwnościom.

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 – 03.02.2020
1700 Za ++ rodziców Piotra 

i Juliannę Topol + brata 
Wernera Topol oraz teścia 
Franciszka Cwik

WTOREK – 04.02.2020
1700 Za ++ Paulinę Głowacz, męża

i dzieci

ŚRODA – 05.02.2020
1700 Za ++ Agatę Pveunyger, 

dwóch mężów i córkę Helenę

CZWARTEK – 06.02.2020
1700 Msza Św. szkolna

Za + Zygmunta Kozimor

PIĄTEK – 07.02.2020
1700 Za ++ Jadwigę i Pawła Mira, 

++ braci Józefa i Franciszka 
oraz matkę Agnieszkę 
i ++ z rodziny Kostka

SOBOTA – 08.02.2020
1700 Za + Agatę Pawliński

V NIEDZIELA ZWYKŁA
– 09.02.2020

730 Różaniec
800 Intencja wolna

1000 Do Anioła Stróża i Opatrzności
Bożej z racji 1 rocznicy 
urodzin Zuzanny Kubny

1430 Nieszpory
1500 Intencja wolna

PONIEDZIAŁEK – 10.02.2020
1700 Za ++ Brunona i Józefa 

Ryborz

WTOREK – 11.02.2020
1700 Za ++ Jadwigę i Erwinę 

Kubik

ŚRODA – 12.02.2020
1700 Intencja wolna

CZWARTEK – 13.02.2020
1700 Msza Św. szkolna

Za + Joachima Gonsior

PIĄTEK – 14.02.2020
1700 Intencja wolna

SOBOTA – 15.02.2020
1700 Intencja wolna

VI NIEDZIELA – 16.02.2020
730 Godzinki
800 Intencja wolna

1000 Za ++ Janinę i Eryka Rycka
1430 Nieszpory
1500 Za ++ Marię i Pawła Okrent

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

 Dziś pierwsza niedziela miesiąca, na
każdej Mszy Świętej adorujemy 
najświętszy Sakrament. 

 W poniedziałek 3 lutego 
błogosławieństwo gardła ku czci św. 
Błażeja, w środę 5 lutego 
błogosławieństwo chleba i wody ku 
czci Świętej Agaty.

 W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek i piątek miesiąca.

 W środę 5 lutego o godzinie 16.00 
na farze, spotkanie dzieci 
przygotowujących się do I Komunii 
Świętej, a po mszy św. o godz. 
17.00, spotkanie młodzieży klas VIII
SP  i I  ponadpodstawowych 
przygotowujących się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania.

 Spotkanie z ministrantami 
i kandydatami na ministrantów 
odbędzie się  w sobotę 8 lutego 
o godzinie 10.00 na farze. 

 Prowadzimy dzisiaj zbiórkę do 
puszek na klasztory klauzurowe, 
natomiast kolekta z dzisiejszej 
niedzieli przeznaczona jest na 
Wyższe Międzydiecezjalne 
Seminarium Duchowne i Instytucje 
Diecezjalne.

 Dziękujemy parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym tygodniu.

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

 W  tym tygodniu wspominamy: we
wtorek wspomnienie Najświętszej 
Marii Panny z Lourdes. W dniu tym
obchodzimy również Światowy 
Dzień Chorego. Pamiętajmy o tych 
którzy potrzebują naszej pomocy 
i wsparcia, po Mszy Świętej 
błogosławieństwo chorych. 
Pomóżmy naszym chorym przybyć 
w tym dniu do kościoła. W piątek –
święto Świętych : Cyryla-mnicha 
i  Metodego - biskupa, patronów 
Europy.

 W środę 12 lutego o godzinie 16.00
na farze odbędzie się spotkanie 
młodzieży klas VI 
przygotowujących się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania, 
natomiast spotkanie klas VII 
w czwartek 13 lutego o godzinie 
16.00.

 W sobotę 15 lutego o godzinie 
10.00 odbędzie się na farze 
spotkanie z Mariankami.

 W sobotę 15 lutego o godzinie 
13.00 w naszej parafii odbędzie się
spotkanie dekanalne młodzieży 
klas VIII SP i I 
ponadpodstawowych 
przygotowującej się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania w tym 
roku.

 Dziękujemy parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu.

 Prośmy o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych: „Wieczny odpoczynek…”

NIEDZIELA OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO - 02.02.2020

V NIEDZIELA ZWYKŁA
- 09.02.2020



 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: 09.02. (800, 1500), 12.02, 14.02, 15.02, 16.02. (800), 
17.02, 23.02. (800), 25.02.

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

08.02. - Wittek Sylwia, Wittek Monika, Porwoł Sylwia
15.02. - Porwoł Ewa, Klimża Maria, Klimża Sandra
22.02. - Grzonka Alina, Tomas Małgorzata, Drobny Anita
29.02. - Swientek Urszula, Nowak Elżbieta, Nowak Agnieszka

 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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