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Święty Jan Bosko

Święty  Janie  Bosko,  przez  wielką  miłość,  z  jaką
odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem
i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone
dla  jej  zbawienia,  spraw  abyśmy  i  my  podobnie  ją
kochali miłością świętą i ofiarną. Amen

Ks. Bosko zasłynął jako genialny wychowawca, „Ojciec
i  Nauczyciel”  młodzieży,  pisarz  i  publicysta,  założyciel
zgromadzeń  zakonnych.  Stworzył  styl  wychowania
nazywany  systemem  prewencyjnym  bądź
uprzedzającym.
Urodził  się  16  sierpnia  1815  roku  w  biednej  rodzinie
wieśniaków, a zmarł 31 stycznia 1888 roku w wieku 73
lat. Z domu rodzinnego Jan wyniósł pobożność i chęć do
nauki.  Po  wyświęceniu  na  księdza  w  wieku  26  lat
poznawał sytuację młodzieży żyjącej w Turynie, widząc
nędzę i  przestępczość wśród nich postanowił  stworzyć
warunki, które pomogą przygotować chłopców do godnego dorosłego życia. Zdawał sobie
wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby zapewnić stałą pieczę
nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego
dla młodzieży męskiej - salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
Wiernych dla dziewcząt (1872), których główną misją jest niesienie pomocy i wychowywanie
młodzieży. Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie
wewnętrzne.  Obdarzony  niezwykłymi  charyzmatycznymi  przymiotami,  pozostawał
człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.
Umierając przekazał braciom salezjanom: „Waszej  trosce polecam wszystkie dzieła, jakie
Bóg  zechciał  mi  powierzyć  (...);  jednakże  w  sposób  szczególny  polecam  wam  troskę
o młodzież biedną i opuszczoną, która zawsze stanowiła najdroższą cząstkę mego serca na
ziemi".  Salezjańskie  zgromadzenia  po  dziś  dzień  na  całym  świecie  zajmują  się
wychowywaniem młodzieży i prowadzeniem szkół.
Kanonizowany w 1934 roku, patron młodzieży. 

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 – 15.02.2021
1700 Za † Emila Ciuberek 

w 30. dzień po śmierci

WTOREK – 16.02.2021
1700 Za † Klaudię Biesiadecką od 

kolegów i koleżanek ze szkoły

ŚRODA – 17.02.2021
1700 Intencja wolna

CZWARTEK – 18.02.2021
1700 Msza Św. szkolna

Za †† Augustyna 
i Helenę Czekała

PIĄTEK – 19.02.2021
1700 Za † Waldemara Ściborskiego

SOBOTA – 20.02.2021
800 Intencja wolna

NIEDZIELA – 21.02.2021
730 Godzinki
800 Za †† Wiktora i Marię Hen 

i †† dziadków
1000 Za † ks. Piotra Figurniaka 

z intencji Rady Parafialnej
1400 Gorzkie Żale
1500 Do Opatrzności Bożej i Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy 
w intencji rodziny Kubny

PONIEDZIAŁEK – 22.02.2021
1700 Za † Pawła Bilik

WTOREK – 23.02.2021
1700 Intencja wolna

ŚRODA – 24.02.2021
1700 Za † Józefa Knapek

CZWARTEK – 25.02.2021
1700 Msza Św. szkolna

Za † Lothara Sedlaczek

PIĄTEK – 26.02.2021
1700 Intencja wolna

SOBOTA – 27.02.2021
800 Intencja wolna

 
NIEDZIELA  – 28.02.2021

730 Różaniec
800 Za żyjących członków 

Żywego Różańca 
1000 Za †† rodziców Jana i Annę 

Przybyła i † syna Alojzego
1400 Gorzkie Żale

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

 Dzisiejsza niedziela jest ostatnią przed 
okresem Wielkiego Postu. Rozpoczynamy 
40 godzinne Nabożeństwo z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu. Adorujemy po 
Mszy Świętej o godzinie 8.00 i 10.00. 
Modlitwą i adoracją będziemy wynagradzać 
Bogu i przepraszać za popełnione grzechy. 
Rozpoczęte Nabożeństwo 40 godzinne dziś, 
zakończymy we wtorek o godz. 17.00 Mszą 
Świętą i błogosławieństwem.
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbywać się będzie w następującym 
porządku:
- w poniedziałek od godziny 15.00-16.00 
mężczyźni, 16.00-17.00 kobiety
- we wtorek, 15.00-16.00 Róże Różańcowe,
16.00-17.00 adoracja ogólna dla 
wszystkich.

 Dzisiaj zmiana tajemnic różańca po Mszach 
Świętych o godzinach 8.00 i 10.00.

 17 lutego przypada Środa Popielcowa 
rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. 
W czasie Mszy Świętej o godz.17.00 będzie 
błogosławiony i poświęcany popiół, którym 
posypane będą głowy wiernych. W tym dniu
obowiązuje post ścisły i abstynencja od 
wszelkiego rodzaju alkoholu.

 W okresie Wielkiego Postu Droga Krzyżowa 
będzie odprawiana w każdy piątek 
o godzinie 17.30 (po Mszy Świętej 
wieczornej). Gorzkie Żale  w każdą 
niedzielę o godzinie 14.00.

 W czwartek 18 lutego po Mszy Świętej 
szkolnej spotkanie z dziećmi 
przygotowującymi się do przyjęcia 
I Komunii Świętej.

 Za tydzień, 21 lutego z racji 3 niedzieli 
miesiąca składka inwestycyjna na potrzeby 
naszej parafii i Kościoła.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 Przypominamy o Gorzkich Żalach 
w niedzielę o godzinie 14.00 i Drodze 
Krzyżowej w piątek o godzinie 17.30 
(po Mszy Świętej wieczornej).

 W czwartek 25 lutego po Mszy Świętej 
szkolnej odbędzie się spotkanie 
z młodzieżą klas 8 przygotowującej się 
do Sakramentu Bierzmowania.

 Dzisiejsza składka z racji trzej niedzieli 
miesiąca jest składką inwestycyjną, 
natomiast w następną niedzielę 28 
lutego zbiórka do puszek na Misyjne 
Dzieło Pomocy Ad Gentes.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
- 14.02.2021

I NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU - 21.02.2021



 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).

 Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 1400.
 Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 1730 (po Mszy Św. wieczornej).
 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: 17.02., 20.02., 23.02., 26.02., 27.02., 01.03., 08.03., 
09.03., 11.03., 15.03., 16.03., 17.03., 21.03. (800, 1000), 22.03., 23.03., 24.03., 
25.03., 26.03., 27.03., 28.03. (800, 1000), 30.03., 31.03.

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

20.02. - Kubny Dorota, Helczyk Barbara, Niedziela Inga
27.02. - Zając Julia, Szczeponek Kornelia, Ciuberek Karolina

 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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