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Święty Grzegorzu z Nazjanzu – módl się za nami

Grzegorz ur. 329r. w Arianzie, zm. 389r., pochodził
z  rodziny  świętych.  Grzegorz  był  wielkim
teologiem, humanistą i poetą, doktorem Kościoła.
Był człowiekiem łagodnym i przez całe życie starał
się  wprowadzać  pokój  w  Kościele  swojej  epoki,
podzielonym  przez  spory  i  herezje.  Grzegorz
ukazał  blask  światła  Trójcy  Świętej,  występując
w obronie wiary głoszonej na Soborze Nicejskim:
jeden Bóg w trzech Osobach, równych i odrębnych
— Ojciec, Syn i Duch Święty — „potrójne światło”.
Kładł  duży  nacisk  na  pełne  człowieczeństwo
Chrystusa:  aby  odkupić  człowieka  w  całości  —
z  jego  ciałem,  duszą  i  duchem.  Grzegorz
podkreśla,  że  człowiek  powinien  naśladować
dobroć i miłość Boga, i dlatego zaleca: „Jeśli jesteś
zdrowy  i  bogaty,  ulżyj  w  potrzebach  choremu
i ubogiemu; jeśli nie upadłeś, wspomóż człowieka
upadłego  i  cierpiącego;  jeśli  jesteś  radosny,
pociesz  smutnego;  jeśli  dopisało  ci  szczęście,
pomóż  dotkniętemu  nieszczęściem.  Okaż  Bogu
wdzięczność,  bo  należysz  do  tych,  którzy  mogą
świadczyć  dobrodziejstwa,  a  nie  do  tych,  którzy
potrzebują  dobrodziejstw.  (...)  Bądź  bogaty  nie
tylko  w  dobra,  ale  również  w  litość;  nie  tylko  w  złoto,  lecz  również  w  cnotę,
a jeszcze lepiej — jedynie w tę ostatnią. Przewyższaj sławą swego bliźniego, okazując, że
jesteś najlepszy ze wszystkich; okaż się Bogiem dla nieszczęśnika, naśladując miłosierdzie
Boga” (Oratio 14, 26 de pauperum amore: PG 35, 892 bc).

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 – 04.01.2021
800 Za † Józefa Huczek

1700 Msza kolędowa ul. Wiejska

WTOREK – 05.01.2021
800 Intencja wolna

ŚRODA – 06.01.2021
TRZECH KRÓLI

800 Za † Reinholda Jusek 
w rocznicę urodzin

1000 Intencja wolna

CZWARTEK – 07.01.2021
1630 Za † Jadwigę Chlapek 

w 30. dzień po śmierci

PIĄTEK – 08.01.2021
1630 Za † Brunona Ryborz 

z okazji urodzin

SOBOTA – 09.01.2021
1700 Intencja wolna

NIEDZIELA CHRZTU
PAŃSKIEGO – 10.01.2021

730 Różaniec
800 Intencja wolna

1000 Intencja wolna 
1430 Nieszpory
1500 Intencja wolna

PONIEDZIAŁEK – 11.01.2021
1700 Za †† Antoninę 

i Bernarda Gonsior 

WTOREK – 12.01.2021
1700 Za †† Pawła i Anielę Kostka

ŚRODA – 13.01.2021
1700 Za † Marię Zbeczka

CZWARTEK – 14.01.2021
1700 Za † Jana Knapek

PIĄTEK – 15.01.2021
1700 Intencja wolna

SOBOTA – 16.01.2021
800 Za † Franciszka i Annę Madeja 

i †† synów Jana i Franciszka
 
NIEDZIELA  – 17.01.2021

730 Godzinki
800 Za † Dorotę Zdrzałek 

i †† rodziców Hildegardę 
i Wilhelma Zdrzałek

1000 Do opatrzności Bożej w intencji 
rodziny Ryborz i w intencji Rozalii
Ryborz w 95. rocznicę urodzin

1430 Nieszpory
1500 Za † Piotra Mitko

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 środę 6 stycznia przypada 
uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Tradycja mówi, że Trzej Królowie 
oddali pokłon Panu i złożyli Mu dary. 
W tym dniu święcimy kadzidło, kredę 
i wodę. Jak każe tradycja poświęconą 
kredą należy naznaczyć drzwi swoich 
mieszkań i domów.

 W uroczystość Trzech Króli modlimy 
się w intencji misji. Składka na tacę 
jest przeznaczona na działalność 
związana z misjami. Tą tak wyjątkowo
potrzebną służbę misyjną wesprzyjmy 
modlitwami i ofiarami.

 Za tydzień 10 stycznia w niedzielę 
obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. 

 Informuję, że od Nowego Roku Chrzty 
Święte będą udzielane podczas Mszy 
Świętych niedzielnych, tak aby dziecko
zostało przyjęte w obecności 
wspólnoty parafialnej.

 Wprowadzamy zmianę godziny 
sobotniej Mszy Świętej. 
Od 16 stycznia Msza Święta sobotnia 
będzie odprawiana zawsze rano 
o godz. 8.00.

 Dzisiejsza kolekta 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...”

 Trzecia niedziela po Narodzeniu Jezusa 
Chrystusa to święto Chrztu Pańskiego. 
Uroczystość ta kończy okres Świąt 
„skupionych wokół Misterium Wcielenia”. 
Od poniedziałku 11 stycznia w Liturgii 
rozpoczynamy okres zwykły.

 Dzisiaj zmiana tajemnic Różańca 
Świętego.

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest 
na WMSD i instytucje diecezjalne.

 W niedzielę 17 stycznia kolekta 
przeznaczona jest cele inwestycyjne 
naszej Parafii z racji trzeciej niedzieli. 
Za ofiary wielkie Bóg zapłać.

 W sobotę 16 stycznia rozpoczyna się 
tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan, przypominamy również, że 
od tej soboty jest zmiana godziny 
sobotniej Mszy Świętej z godziny 17.00 
na godzinę 8.00.

 Z nowym rokiem przypominamy 
o czytaniu prasy katolickiej. 
Nabywajmy prasę katolicką dostępną 
w naszej Parafii.  Przypominamy również, 
że na naszej parafialnej stronie 
internetowej zamieszczamy informacje 
z życia naszej parafii.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

II NIEDZIELA PO
NARODZENIU PAŃSKIM

- 03.01.2021

NIEDZIELA CHRZTU
PAŃSKIEGO - 10.01.2021



 Msza Święta – w dni powszednie o godz. 1700, w sobotę o godz. 800,
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: 05.01., 06.01. (1000), 09.01., 10.01. (800, 1000, 1500),  
15.01., 18.01., 19.01., 20.01., 21.01., 22.01., 23.01., 25.01., 28.01., 29.01.

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

09.01. - Klimża Maria, Klimża Sandra, Grzonka Alina
16.01. - Tomas Małgorzata, Drobny Anita, Swientek Urszula
23.01. - Nowak Agnieszka, Nowak Elżbieta, Ryborz Magdalena
30.01. - Kania Danuta, Kubny Edyta, Kubny Beata
06.02. - Kolar Ewelina, Kolar Sonia, Janik Brygida
13.02. - Nawrat Sabrina, Rybarz Klaudia, Rybarz Renata
20.02. - Kubny Dorota, Helczyk Barbara, Niedziela Inga

 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. 

NASZO PARAFIJA - REDAKTOR: ks. Paweł Chlipała oraz Rada Parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA

INFORMACJE

NABOŻEŃSTWA


