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Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami!

Modlitwa za wstawiennictwem św. Karola Boromeusza

Wszechmogący Boże,
zachowaj w Twoim ludzie ducha, który ożywiał Świętego

Karola Boromeusza, biskupa,
aby Kościół nieustannie się odnawiał i upodabniając się do

Chrystusa, ukazywał światu jego prawdziwe oblicze. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który

z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Św. Karol pochodził ze szlacheckiej rodziny Boromeuszów urodził się w roku 1538 we
Włoszech. Studiował w Mediolanie i w Pawii, gdzie uzyskał doktorat z prawa cywilnego
i kanonicznego w roku 1559 i został mianowany kardynałem i arcybiskupem, jeszcze
zanim został księdzem,  święcenia kapłańskie i sakrę biskupią przyjął dopiero w roku
1563. Pilnie pracował dla dobra Kościoła: założył Akademię Watykańską a w Mediolanie
pierwsze na świecie seminarium duchowe. Św. Karol posiadał bardzo szczególne cechy
charakteru,  którymi  kierował  się  w  życiu:  siłą  ducha  i  woli,  jasny  pogląd  na
rzeczywistość  i  niezłomną  wolę.  Posiadał  jeszcze  jedną  ważną  cechę  –  pokorę  –
wypracował ją z wielkim trudem pracy wewnętrznej. Podczas całego swojego życia
i pracy pasterskiej św. Karol usiłował zjednoczyć sobie dwie cechy – moc i łagodność.
Był surowy dla siebie, oddany całkowicie wyczerpującej pracy duszpasterskiej. Majątek
osobisty rozdał ubogim. Był fundatorem przytułków: dla bezdomnych, dla upadłych
dziewcząt i kobiet, oraz kilku sierocińców. Umarł w Mediolanie 3 listopada 1584 roku,
gdy opiekował się ofiarami wielkiej zarazy. Kanonizowany w roku 1610, jest patronem
zakonu  Boromeuszek,  opiekunem  bibliotekarzy,  instytutów  wiedzy  katechetycznej,
proboszczów i profesorów seminarium.

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 – 25.10.2021
1630 Za † Annę Wolnik

WTOREK – 26.10.2021
1700 Za †† rodziców Jusek 

i Zemelka

ŚRODA – 27.10.2021
1700 Za † Gertrudę 

i Józefa Wróbel

CZWARTEK – 28.10.2021
1700 Msza Św. szkolna

Za † ojca Helmuta Klimża

PIĄTEK – 29.10.2021
1700 Za †† Wilhelminę i Jan Szuła

SOBOTA – 30.10.2021
800 W intencji rodziny Bogu 

wiadomej

NIEDZIELA – 31.10.2021
730 Różaniec
800 Za † Adama Smołka

1000 Za † Krystynę Krężel 
od sąsiadów

1430 Nabożeństwo Różańcowe
1500 O Boże błogosławieństwo 

i zdrowie dla Artura 
i całej rodziny

PONIEDZIAŁEK – 01.11.2021
/ Wszystkich Świętych /

800 Intencja wolna
1000 Intencja wolna + procesja

WTOREK – 02.11.2021
1700 Za †† rodziców Jana 

i Jadwigę Grygarczyk

ŚRODA – 03.11.2021
1700 Za † Horsta Pawliński

CZWARTEK – 04.11.2021
1700 Msza Św. szkolna

Za †† Marię i Józefa Adamek

PIĄTEK – 05.11.2021
1430 Do bożej opatrzności i Matki Bożej

Nieustającej Pomocy w intencji 
Teresy Oślizlo w 70. rocznicę 
urodzin i za rodzinę

1700 W intencji Bogu wiadomej 
i †† rodziców, siostrę 
i dwóch braci

SOBOTA – 06.11.2021
800 Za † Zofię i Józefa Bilik

 
NIEDZIELA – 07.11.2021

730 Godzinki
800 Za † Stanisława Gładki 

w 3. rocznicę śmierci 
1000 Roczek - Dominik Fuchs
1430 Nieszpory
1500 Za † z rodzin Głowacz 

i Szlosarek

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 niedziela Misyjna, 
rozpoczynająca Tydzień Misyjny,  
kolekta w całości przeznaczona 
jest na Misje.

 W liturgii Kościoła wspominamy: 
- w czwartek święto św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza, 
- w sobotę nabożeństwo do Św. 
Józefa.

 W sobotę 30 października o godzinie
11.00 w naszym kościele odbędzie 
się dekanalne spotkanie modlitewne
młodzieży z klas ósmych SP 
i pierwszych szkół średnich 
przygotowujących się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania.

 Przypominamy i zapraszamy na 
Nabożeństwa Różańcowe po Mszach
Świętych, w niedzielę 
31 października zakończenie 
Nabożeństw Różańcowych 
o godzinie 14.30.

 Od dzisiaj 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 5 i 8 listopada modlić się 
będziemy za tych zmarłych przed 
Msza Św. o godz.16.30, w sobotę 
6 listopada o 7.30, a w niedzielę 
7 listopada o 14.30 zamiast 
Nieszporów.

 Jutro tj. w  poniedziałek 
25 października Msza Święta 
o godzinie 16.30.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym tygodniu. 

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

 W poniedziałek 1 listopada 
Uroczystość Wszystkich Świętych, 
Msze Święte o godzinie 8.00 i 10.00 
(z procesją po cmentarzu), we wtorek
2 listopada wspominamy wszystkich 
Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny.

 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 5 i 8 listopada modlić się 
będziemy za tych zmarłych przed 
Msza Św. o godz.16.30, w sobotę 
6 listopada o 7.30, a w niedzielę 
7 listopada o 14.30 .

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

 Kolekta w niedzielę 7 listopada 
przeznaczona jest na WMSD 
i inne instytucje diecezjalne.

 Dziękujemy za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu.

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

NIEDZIELA - 24.10.2021 NIEDZIELA - 31.10.2021



 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 Św.
 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy.
 W czwartki Msza Święta szkolna.
 W I czwartek miesiąca 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.
 W III sobotę miesiąca nabożeństwo do Świętej Rity.
 W IV niedzielę miesiąca nabożeństwo do Świętego Józefa.
 Nabożeństwo Fatimskie każdego 13. dnia miesiąca, w miesiącach maj-październik.
 Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie po Mszy Świętej, w niedzielę zamiast   

Nieszporów o godz. 1430.
 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: 01.11. (800, 1000), 08.11., 09.11., 15.11., 16.11., 
18.11., 19.11., 20.11., 21.11., 26.11., 22.11., 26.11., 04.12., 05.12. (800, 1000, 
1500), 07.12., 08.12., 09.12., 10.12., 11.12., 16.12., 18.12., 21.12., 27.12., 30.12.

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

30.10. - Adamek Beata, Milion Sabina, Grygarczyk Joanna
06.11. - Głowacz Karina, Pieczka Rozwita, Koczy Małgorzata
13.11. - Szulik Małogrzata, Paloch, Klimża Gabriela

 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 od wtorku do soboty po Mszy Św.
W niedzielę i poniedziałek Kancelaria nieczynna. 
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