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Święty Izydor Oracz, patron rolników

Panie  Boże  Wszechmogący,
Stworzycielu  wszechświata  i  Ojcze
nasz,  dałeś  mi  we  władanie  świętą
matkę ziemię, każesz mi ją uprawiać,
orać, siać i zbierać, aby uzyskać plony,
każesz mi hodować zwierzęta, aby te
wytwory Twojej hojności w przyrodzie
i  mojej  pracy  służyły  za  pokarm
ludziom;  daj  mi  umysł  sprawny
i zdrowy, bym mógł czynić dobrze, daj
mi  serce  prawe,  bym  wytwarzał
zdrową  żywność  i  na  tyle  obfitą,  by
żywić  tych,  którzy  pracują  w innych
zawodach;  daj  mi  umysł  światły
i  serce  szerokie,  abym  rozumiał,  że
pierwszą  i  najważniejszą  rzeczą  jest
nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani
przyrodzie,  a  potem  dopiero  abym
mógł zapewnić taką ilość pokarmu, by
służył  wszystkim,  którzy  go
potrzebują.  Przez  Chrystusa  Pana
naszego. Amen.

 
Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r.
Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej rodziny. Izydora jako młodzieniec pracował
jako parobek. Po pewnym czasie Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią
Toribia,  przeniósł  się  do  Madrytu.  Tu  żona  porodziła  mu  syna.  Izydor  zasłynął
z  pobożności,  z  ducha  pokuty  i  z  uczynków  miłosierdzia.  Wszystkim,  co  w  jego
mniemaniu mu zbywało, choć sam ubogi, chętnie dzielił się z uboższymi od siebie.
Zmarł około roku 1130. Pochowany został na cmentarzu św. Andrzeja. Jest patronem
rolników, czcimy go 15 maja.

 Uwaga ! przypominamy o nakazie zasłaniania maską nosa i ust.

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 – 14.03.2022
1700 Intencja wolna

WTOREK – 15.03.2022
1700 Za † Henryka Palowski 

w rocznicę śmierci 
†† żonę i dwóch synów

ŚRODA – 16.03.2022
1700 Za †† Franciszka Hanslik, 

brata, rodziców i dusze 
w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK – 17.03.2022
1700 Za †† Paulinę 

i Alojzego Witek

PIĄTEK – 18.03.2022
1700 Msza szkolna

Za † Franciszka i Augustynę 
Ściborskich i syna Zygfryda

SOBOTA – 19.03.2022
800 Do miłosierdzia Bożego 

za †† Annę Kocur, męża,  
syna i siostrę Agnieszkę 
Gajda

NIEDZIELA – 20.03.2022
730 Godzinki
800 W intencji Józefa Kostka 

z okazji 60. urodzin
1000 Za †† rodziców Barbarę 

i Józefa Kądzioła
1400 Gorzkie Żale
1500 Za † Zofię Płaczek 

w pierwszą rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 21.03.2022
1700 W intencji Józefa z okazji 

imienin i za rodzinę

WTOREK – 22.03.2022
1700 W intencji Piotra z okazji 

urodzin i za rodzinę

ŚRODA – 23.03.2022
1700 Za †† Emila i Elżbietę 

Hanslik, dwóch synów 
czterech zięciów, dziadków 
i zmarłych z rodziny

CZWARTEK – 24.03.2022
1700 Intencja wolna

PIĄTEK – 25.03.2022
1700 Msza szkolna

Intencja wolna

SOBOTA – 26.03.2022
800 Intencja wolna

 
NIEDZIELA – 27.03.2022

730 Różaniec
800 Za † Romana

1000 Za † ks. Adama Igielskiego 
i † ks. Piotra Figurniaka

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

 Dziś druga niedziela miesiąca po
Mszach Świętych o godz. 8.00 
i 10.00 zmiana Tajemnic Róż  
Różańcowych.

 Przypominamy, że zgodnie 
z podanym planem w każdym 
tygodniu modlimy się na Drodze 
Krzyżowej i Gorzkich Żalach. 

 W sobotę 19 marca Uroczystość 
Świętego Józefa oblubieńca NMP

 Dzisiaj po Mszach Świętych 
przed kościołem zbiórka do 
puszek na Misyjne Dzieło 
Pomocy Ad gentes, a za tydzień 
kolekta inwestycyjna.

 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 godz. 17.30 (po Mszy Świętej).

 W piątek uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego – 
modlimy się w intencji dzieci 
poczętych a nienarodzonych.

 Również w piątek 25 marca 
o 16.15 spotkanie z dziećmi 
przygotowującymi się do przyjęcia
I Komunii Świętej.

 Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca -
kolekta inwestycyjna 
przeznaczona na remonty 
i potrzeby naszej parafii.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu.

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

NIEDZIELA - 13.03.2022 NIEDZIELA - 20.03.2022



 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 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 piątki Msza Święta szkolna.
 W I czwartek miesiąca nabożeństwo o powołania zakonne i kapłańskie.
 Droga Krzyżowa w każdy piątek o 1730 (po Mszy Świętej wieczornej).
 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.
 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: 14.03., 24.03., 25.03., 26.03., 28.23., 29.03., 30.03., 
31.03., 01.04., 02.04., 09.04., 13.04., 17.04. (1000, 1500), 22.04., 23.04., 30.04.
Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.

 Sprzątanie kościoła:
19.03. - Buchcik Monika, Buchcik Weronika, Buchcik Emilia
26.03. - Fidler Teresa, Fidler Nikola, Ottawa Sabina
02.04. - Tomas Danuta, Cieśla Gabriela, Płaczek Beata
Przed świętami - Kozimor Maria, Smołka Róża, Smołka Daniela, 

Urbańczyk Klaudia, Kurzok Dorota
16.04. - Bozigórska Bożena, Fila Diana, Wileczelek Róża

 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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