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2 listopada – Dzień Zaduszny 
Zmarli nie umierają
Gdy coraz więcej za bramą cmentarza
Zostaje żywych z uśmiechem zastygłych –
Coraz dotkliwiej mnie nocą przeraża myśl, 
Której sens był dotąd niedościgły:
wszyscy wspólnotą ogromną jesteśmy –
Oni zastygli i My, jeszcze żywi, 
kryci wiernie ramionami śmierci,
złączeni węzłem wielkiej, mocnej Siły.
Zmarli przychodzą spoza bram cmentarza,
Dłoń nam podają pomocną i czułą,
Ich mądrość znowu w życie się przetwarza,
Ich dłoń zastygła znowu świat buduje.
Patrzę, jak jednym okryci ramieniem,
Idziemy wspólnie w Przeznaczenie Jedno –
Czy żywi żyją naprawdę – już nie wiem...
Zmarli nie umierają – wiem to na pewno.

Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, potocznie dzień
modlitw  "za  dusze"  obchodzony  2  listopada,  jest  dniem  modlitw  za  wszystkich
zmarłych - zwłaszcza za dusze odbywające w czyśćcu pokutę. Jednocześnie w oktawie
Wszystkich Świętych odprawiane są w ich intencji nabożeństwa, tak zwane wypominki.
Tradycja obchodów Dnia Zadusznego, zwanego też w Polsce Zaduszkami, sięga czasów
biblijnych. 

Bardzo ważne! Uwaga drodzy Parafianie!
Zgodnie  z przepisami w kościołach i  innych obiektach kultu  religijnego obowiązuje
bezwzględny nakaz zakrywania ust i  nosa za wyjątkiem kapłana. Prosimy wiernych
o  przestrzeganie  przepisów  i  zaleceń  służb  sanitarnych  dotyczących  ograniczeń
związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19. Jest to
przejawem troski i miłości bliźniego.

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 – 26.10.2020
1700 W intencji Bogu wiadomej

WTOREK – 27.10.2020
1700 Za † ojca Helmuta Klimża

ŚRODA – 28.10.2020
1700 Za † męża Henryka Głowacz 

w siódmą rocznicę śmierci

CZWARTEK – 29.10.2020
1700 Msza szkolna

Za †† rodziców Jusek 
i Zemelka

PIĄTEK – 30.10.2020
1700 Za † Joannę Wolnik 

w rocznicę śmierci

SOBOTA – 31.10.2020
1700 Za † Eryka Billy

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 01.11.2020
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730 Różaniec
800 Za †† członków i członkinie 

Żywego Różańca
1000 Za † Franciszkę 

i Józefa Ottawa
1430 Zalecki
1500 Za † Annę Koczy 

i † Rudolfa Kucza 
†† rodziców i pokrewieństwo

PONIEDZIAŁEK – 02.11.2020
DZIEŃ ZADUSZNY

800 Za wszystkich zmarłych
1700 Za † księdza Piotra Figurniaka 

z intencji Rady Parafialnej

WTOREK – 03.11.2020
1700 Za † Elżbietę Kosubek

ŚRODA – 04.11.2020
1700 Za †† Marię i Józefa Adamek

CZWARTEK – 05.11.2020
1700 Msza szkolna

Za †† rodziców 
Jana i Jadwigę Grygarczyk

PIĄTEK – 06.11.2020
1700 Za † Zofię Bilik

SOBOTA – 07.11.2020
1700 Za † Agnes Halfar
 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

– 08.11.2020
730 Różaniec
800 Za †† z rodzin 

Głowacz i Szlosarek
1000 Za †† rodziców 

Alinę i Rudolfa Strzeleckich
1430 Zalecki
1500 Za † matkę Teresę Przybyła

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 następną niedzielę 1 listopada 
Uroczystość Wszystkich Świętych. 

 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, każdego dnia za jedną 
duszę. 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 8 listopada. Zalecki do 
pobrania na stoliku przy wyjściu. 
W dniach od 2 do 7 listopada modlić 
się będziemy za tych zmarłych przed 
Msza Św. o godz.16.30, a w niedzielę 
8 listopada o 14.30 zamiast 
Nieszporów.

 W liturgii Kościoła w środę 
28 października wspominamy świętych
apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 Kolekta 1 listopada przeznaczona jest 
na WMSD i inne instytucje diecezjalne.

 Prosimy wiernych o przestrzeganie 
przepisów i zaleceń służb sanitarnych 
dotyczących ograniczeń związanych 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania
się koronawirusa Covid-19, 
szczególnie zakrywaniu nosa i ust, 
dystansu społecznego i dezynfekcji. 
Jest to przejawem troski i miłości 
bliźniego.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych.
 W poniedziałek 2 listopada Wspomnienie 

Wszystkich Zmarłych – dzień zaduszny. 
Msze Święte o godzinie 8.00 i 17.00.

 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, każdego dnia za 
jedną duszę. Podstawowym jednak 
warunkiem jest spowiedź święta 
i przyjęcie  komunii świętej. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Odwiedziny chorych w sobotę 
od godziny 9.00

 Od 2 do 7 listopada wspominamy 
zmarłych – zalecki przed Mszą św. 
o godzinie 16.30, a w niedzielę 1 i 8 
listopada o 14.30 zamiast Nieszporów

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na 
WMSD i inne instytucje diecezjalne.

 W następną niedzielę 8 listopada zbiórka 
do puszek na pomoc Kościołowi 
w potrzebie.

 Prosimy wiernych o przestrzeganie 
przepisów i zaleceń służb sanitarnych 
dotyczących ograniczeń związanych 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 
się koronawirusa Covid-19, szczególnie 
zakrywaniu nosa i ust, dystansu 
społecznego i dezynfekcji.. Jest to 
przejawem troski i miłości bliźniego.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
- 25.10.2020

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
- 01.11.2020

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH



 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: 
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:

07.11. - Lampa Karina, Zwolak Zofia, Rycka Łucja
14.11. - Tomaszek Krystyna, Hetwer Maria, Grygarczyk Joanna
21.11. - Bedrunka Justyna, Bedrunka Natalia, Głowacz Karina
28.11. - Adamek Beata, Milion Sabina, Pieczka Rozwita
05.12. - Szulik Małgorzata, Koczy Małgorzata, Paloch

 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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