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Święty Jan Kanty 

Módlmy się:

Święty Janie Kanty, Nauczycielu sprawiedliwości,
spraw orędownictwem swoim, by prawa Boże władały

w naszej Ojczyźnie! dla rodzinnego miasta swego
i dla całej Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Jan urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach koło Oświęcimia. Był człowiekiem żywej
wiary   i  głębokiej  pobożności.  Słynął  z  wielkiego  miłosierdzia.  Nie  mogąc  zaradzić
nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia. Wielokrotne dzielił się posiłkiem
z biednymi.  Mistrz  Jan z Kęt  łączył  pracę  naukową z powołaniem kapłańskim.  Był
człowiekiem bardzo  pracowitym,  o  czym świadczy  28  woluminów liczących  ok.  15
tysięcy  stron  własnoręcznie  przez  niego  przepisanych,  z  których  dziesięć  tomów
przechowywanych jest w Bibliotece Watykańskiej. Bardzo boleśnie przeżywał wszelkie
zło  i  każdy grzech,  poprzez  który  ludzie  obrażają  Boga.  Prowadził  żywot  pokutny,
wynagradzający za ludzkie  przewinienia.  Całe życie nie jadał mięsa,  spędzał długie
nocne godziny na modlitwie i  poście.  Cechowała go pokora. Zmarł w wieku 83 lat
w  Krakowie  24  grudnia  1473,  pochowany  jest  w  kościele  św.  Anny  pod  amboną.
Czczony jest jako patron młodzieży uczącej się i studiującej.

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 – 12.10.2020
1700 Za † Józefa Wileczelek

WTOREK – 13.10.2020
1700 W intencji rodziny Mitko 

za żyjących

ŚRODA – 14.10.2020
1700 Za †† Antoniego 

i Antoninę Ciepły

CZWARTEK – 15.10.2020
1600 W intencji Pauliny Otawa 

w 18 rocznicę urodzin
1700 Msza szkolna

Za † Amalię Ciuberek 
w rocznicę śmierci

PIĄTEK – 16.10.2020
1700 Za † Alberta Nawrat 

w 20 rocznicę śmierci

SOBOTA – 17.10.2020
1700 Za † Elżbietę Zimny 

i †† Adelajdę i Jerzego Latoń

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 18.10.2020

/ kolekta na cele inwestycyjne 
naszej parafii i kościoła /  

730 Różaniec
800 Za † Adolfa Wyleczelek

1000 Za † Roberta Swientek 
i †† rodziców

1430 Nabożeństwo różańcowe
1500 Za †† Marie i Ryszarda 

Skowronek

PONIEDZIAŁEK – 19.10.2020
1700 Za †† Wilhelminę 

i Alfreda Juraszek

WTOREK – 20.10.2020
1700 Za † Grzegorza Fidelus 

w rocznicę śmierci

ŚRODA – 21.10.2020
1700 Za † Leona Chromik 

w 60 rocznicę urodzin

CZWARTEK – 22.10.2020
1700 Msza szkolna

Za † Pawła Bilik

PIĄTEK – 23.10.2020
1700 Za †† Wilhelminę i Jana Szuła

SOBOTA – 24.10.2020
1700 Za † Norberta Urbańczyk 

w 10 rocznicę śmierci 
 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

– 25.10.2020
730 Różaniec
800 Za †† rodziców Helenę 

i Wiktora Himel i Helmuta Klimża
1000 Za † Krystynę Matuszek
1200 Do Opatrzności Bożej dla 

Gertrudy Tkocz z okazji 
70 urodzin

1430 Nabożeństwo różańcowe

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

 Z racji drugiej niedzieli miesiąca 
dzisiaj po każdej Mszy św. zmiana 
tajemnic żywego różańca.

 Dzisiaj w związku z przypadającym 
XX Dniem Papieskim przed Kościołem 
prowadzona jest zbiórka do puszek na 
rzecz zdolnej młodzieży z ubogich 
rodzin. Czynem ofiarnym realizujemy 
dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. 
A za tydzień 18 października zbiórka 
na Misje.

 We wtorek 13 października ostatnie 
w tym roku nabożeństwo i procesja 
Fatimska.

 W piątek 16 października uroczystość 
św. Jadwigi Śląskiej głównej patronki 
Śląska, a w sobotę wspomnienie św. 
Ignacego Antiocheńskiego – biskupa 
i męczennika.

 Przypominamy o nabożeństwach 
różańcowych odprawianych codziennie
po Mszy św. o godz.17.00, a w 
niedzielę o godzinie 14.30. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 Spotkanie dzieci przygotowujących się
do sakramentu I Komunii św. odbędzie
się w kościele po Mszy św. szkolnej 
w czwartek 14 października.

 Z racji trzeciej niedzieli miesiąca za 
tydzień 18 października kolekta 
przeznaczona jest na cele 
inwestycyjne naszej parafii i kościoła.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 W liturgii Kościoła wspominamy: 
we wtorek Wspomnienie św. Jana 
Kantego - prezbitera, 
w czwartek wspomnienie 
Świętego Jana Pawła II - papieża,
w piątek wspomnienie Jana 
Kapistrana - prezbitera

 Od dzisiejszej niedzieli tj. 
18 października rozpoczynamy 
„tydzień misyjny”, pragniemy się 
dzielić z naszymi braćmi i 
siostrami którzy jeszcze nie znają 
Chrystusa, darami wiary, nadziei 
i miłości. Wspomagajmy to dzieło 
również ofiarami do puszek.

 Z racji trzeciej niedzieli dzisiejsza 
kolekta przeznaczona jest na cele 
inwestycyjne naszej parafii 
i kościoła.

 Informujemy, że można już 
pobrać kartki na zalecki za 
zmarłych na miesiąc listopad.

 W czwartek 22 października po 
Mszy św. szkolnej spotkanie 
młodzieży klas 6,7,8 
przygotowujących się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
- 11.10.2020

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
- 18.10.2020



 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.
 Nabożeństwo Różańcowe po Mszy Św. o godz. 1700, w 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: 02.11. (800), 03.11., 09.11., 13.11., 15.11. (1500), 
18.11., 24.11., 04.12. (1700), 05.12., 06.12. (800, 1500) 07.12., 08.12., 09.12., 
10.12., 11.12., 13.12. (1500), 14.12., 15.12., 22.12., 23.12., 25.12. (1000, 1500), 
26.12. (800 oraz 1500)

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

17.10. - Czekała Daria, Karapulka Eleonora, Karapulka Daria
24.10. - Złotocha Grażyna, Gorywoda Maria, Gorywoda Ramona
31.10. - Zdrzałek Anna, Karapulka Marzena, Lampa Karina

 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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