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Święty Stanisław Kostka – patron Polski, dzieci i młodzieży

Modlitwa do Matki do św. Stanisława Kostki

Święty Stanisławie, Twojej opiece się polecam i proszę Cię,
abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem
wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich

i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich.
Spraw to, abym Bogu dochował wierności

pośród wszelkich dróg tego życia
i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

______________

Urodził się 28 grudnia 1550 r. a zmarł 15.08.1568 r., żył
zaledwie  18  lat,  wg  zasad  które  przyjął:  „Do  wyższych
rzeczy  jestem  stworzony  i  dla  nich  winienem  żyć”
„Początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie, Chryste”.

Swoim  wzorowym  życiem,  duchową  dojrzałością
i rozmodleniem budował całe otoczenie.

W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne do Zakonu Jezuitów.
W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) napisał list do Matki
Bożej i schował go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św.
Wawrzyńca,  aby uprosił  mu u Boga łaskę śmierci  w święto Wniebowzięcia.  Prośba
została wysłuchana.

Kanonizacji  dokonał  Benedykt  XIV  31  grudnia  1726  r.,  Św.  Stanisław  Kostka  jest
patronem Polski od 1671 r.; oręduje także za studentami i nowicjuszami jezuickimi,
a także za polską młodzieżą i dziećmi.

Bardzo ważne! Uwaga drodzy Parafianie!
Zgodnie z przepisami w kościołach i innych obiektach kultu religijnego nie obowiązuje
żaden  limit  osób  ani  też  dystans  2  metrów  natomiast  obowiązuje  bezwzględny
nakaz zakrywania ust i nosa za wyjątkiem kapłana. Uczestnicy procesji nie muszą się
dystansować, ale również muszą mieć zakryte usta i nos, jeżeli nie mają zasłoniętych
ust i nosa muszą zachować odstęp 2 metrów pomiędzy osobami.

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 – 14.09.2020
1800 Za † Wernera Rycka

WTOREK – 15.09.2020
1800 Za † Brunona i Józefa Ryborz

ŚRODA – 16.09.2020
1800 Za † Dorotę Zdrzałek

CZWARTEK – 17.09.2020
1800 Msza szkolna

Za † Marię i Ewalda Tkocz

PIĄTEK – 18.09.2020
1800 Za †† rodziców Elżbietę 

i Rudolfa Gonsior 
i †† Stanisława i Jadwigę 
Boroń

SOBOTA – 19.09.2020
1800 Za † Jana Grygarczyk

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 20.09.2020

/  kolekta inwestycyjna 
na cele parafialne  /

730 Godzinki
800 Za † Erwina i Jadwigę Kubik

1000 Za † Danielę Nawrat
1300 W intencji do Opatrzności 

Bożej i MB Nieustającej 
Pomocy za żyjących 
z rodziny Billy

1430 Nieszpory
1500 Do Opatrzności Bożej 

w intencji rodziny Ottawa 
i † Piotra Ottawa

PONIEDZIAŁEK – 21.09.2020
1800 Dziękczynno błagalna 

w imieniu Dawida Fuchs 
z okazji urodzin i łaski Bożej 
dla całej rodziny Fuchs

WTOREK – 22.09.2020
1600 Dziękczynno błagalna z okazji 

70. urodzin Urszuli Bilik
1800 Za †† Jadwigę Oślizlo i męża 

Augustyna i córkę Annę

ŚRODA – 23.09.2020
1800 W intencji Panu Bogu 

wiadomej

CZWARTEK – 24.09.2020
1800 Msza szkolna

Za †† Józefa i Jadwigę 
Szwamberg

PIĄTEK – 25.09.2020
1800 Za †† Pawła i Agnieszkę Rybarz

SOBOTA – 26.09.2020
1630 W intencji Franciszka Madeja 

w 1. rocznicę urodzin
1800 Za † Krystynę Matuszek
 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

– 27.09.2020
730 Różaniec
800 Za † Józefa Żurek 

w 1. rocznicę śmierci 
1000 Za †† rodziców Sylwię 

i Henryka Otawa
1430 Nieszpory

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

 Dzisiaj na Mszy św. o godzinie 11.00 
przystępują do I Komunii Świętej dzieci 
z naszej parafii, polecamy ich naszym 
modlitwom.

 Nabożeństwo Fatimskie z procesją dzisiaj 
zamiast Nieszporów o godzinie 14.30, 
dzisiaj 2 niedziela miesiąca zmiany tajemnic
różańcowych po Mszy św. o godzinie 8.00, 
natomiast po Mszy św. o godz. 10.00 
dokonujemy indywidualnie w związku 
z I Komunią św.

 W poniedziałek 14 września obchodzimy 
Uroczystość Podwyższenia Krzyża św., 
bardzo serdecznie zapraszamy na Msze św.,
w tym dniu kolekta na rzecz Ziemi Świętej 
przeniesiona z Wielkiego Piątku (Boży 
Grób).

 We wtorek obchodzimy wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, 
w środę wspomnienie św. męczenników 
Korneliusza-papieża i Cypriana- biskupa, 
w piątek święto św. Stanisława Kostki- 
zakonnika, patrona Polski, dzieci 
i młodzieży, w sobotę wspomnienie św. 
Januarego - biskupa i męczennika.

 W sobotę 19 września o godz. 10.00 
pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie 
Służby Liturgicznej naszego kościoła 
i Marianek.

 Sakrament Bierzmowania młodzieży 
z naszej parafii będzie udzielony w dniu 
29 września br. w kościele w Zabełkowie. 
Dlatego też obowiązkowe spotkanie tej 
młodzieży (na którym będą omawiane 
bardzo ważne sprawy) będzie w czwartek 
17 września po Mszy św. szkolnej, proszę 
o uczestnictwo we Mszy św.

 W następną niedzielę z racji 3 niedzieli 
kolekta inwestycyjna na potrzeby naszego 
Kościoła.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 W liturgii kościoła 
– w poniedziałek święto św. 
Mateusza - apostoła i ewangelisty,
w środę wspomnienie o. Pio 
z Pietrelciny - prezbitera, 
w sobotę wspomnienie 
męczenników Kosmy i Damiana, 
św. Wawrzyńca i towarzyszy

 Przypominamy o konieczności 
przestrzegania zasad sanitarnych 
tj. zakładania maseczek 
w kościele, dezynfekcji rąk 
i zachowanie dystansu.

 Dzisiaj z racji 3 niedzieli  składka 
inwestycyjna na potrzeby naszego
Kościoła i parafii.

 W czwartek od godziny 16.30 
spowiedź święta dla młodzieży  
przystępującej do sakramentu 
Bierzmowania, świadków i ich 
rodzin

 W następną niedzielę 27 września
będą głosić słowo Boże w naszym 
Kościele siostry z Annuncjaty, po 
Mszach św. będą zbierać ofiary na
potrzeby klasztoru.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
- 13.09.2020

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
- 20.09.2020



 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, 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: 02.10., 11.10. (1500), 01.11. (1500), 02.11., 03.11., 
13.11., 15.11. (1500), 18.11., 19.11.

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

19.09. - Billy Małgorzata, Billy Angelika, Głowacz Joanna
26.09. - Wramba Brygida, Kudelka Anna, Liszka Urszula
03.10. - Liszka Monika, Pacia Marcela, Piegza Beata
10.10. - Zagata Matylda, Fidelus Jadwiga, Glenc Grażyna
17.10. - Czekała Daria, Karapulka Eleonora, Karapulka Daria

 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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