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Święty Jan z Dukli

Modlitwa do św. Jana z Dukli
Święty Janie z Dukli, Patronie nasz, Twojej się
opiece  w  szczególniejszy  sposób  polecamy
i prosimy, abyś nas swoim wstawiennictwem
przed  Bogiem  wspierał  we  wszystkich
potrzebach  naszych.  Wyjednaj  nam  łaskę
wiernego  naśladowania  cnót  Twoich  -  wiary,
nadziei  i  miłości.  Spraw  to,  nasz  Patronie,
abyśmy  Bogu  dochowali  wierności  pośród
wszelkich  niebezpieczeństw  tego  życia
i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci.
Amen.

Św.  Jan  urodził  się  w  podkarpackiej  Dukla  w  1414  roku  w  domu  zamożnych
mieszczan, którzy od młodości wpajali w niego zasadę, aby strzegł się grzechu, a Boga
miłował. Słuchając nauki rodziców wzrastał w wierze, doskonaląc się ukończył nauki
w Akademii  Krakowskiej  i  wrócił  do  rodzinnej  Dukli.  Poszedł  w  góry  i  tam ukryty
w  lesie  na  skale  Cergowej  samotne  pędził  życie,  umartwiając  się,  modląc
i rozmyślając. Po trzech latach otrzymał objawienie, aby zajął się misyjną pracą wśród
ludu.  Opuścił  pustynię  i  wstąpił  do  zakonu  franciszkanów.  Pracował  gorliwie  na
ambonie i w konfesjonale na Podkarpaciu, zachęcając lud do poprawy życia i miłości
swej wiary. Później wstąpił więc do zakonu bernardynów, który miał ostrzejsze reguły
i  tam  dla  wszystkich  był  wzorem  umartwienia,  pobożności  i  pracy.  W  czasie
zaraźliwych  chorób,  które  nawiedzały  Lwów,  opiekował  się  chorymi,  opuszczonymi
przez  znajomych  i  krewnych.  Nawiedzony  sam  chorobami,  znosił  je  z  anielską
cierpliwością, ciesząc się, że dla Chrystusa może cierpieć. Zmarł 29 września 1484 r.
roku i pochowany jest w Kościele św. Andrzeja u Braci Mniejszych we Lwowie. 
W 1997 r. został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. 
Wspomnienie obchodzimy 8 lipca.
     
                       

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 – 04.07.2022
1800 Intencja wolna

WTOREK – 05.07.2022
1800 Intencja wolna

ŚRODA – 06.07.2022
1800 Za † Weronikę Opic 

w dniu urodzin

CZWARTEK – 07.07.2022
1800 Za †† Jana i Wilhelminę Szuła

PIĄTEK – 08.07.2022
1800 Za †† Alfreda i żonę 

Wilhelminę Juraszek

SOBOTA – 09.07.2022
800 Za † Jerzego Karakuła 

intencja od siostry

NIEDZIELA – 10.07.2022
730 Różaniec
800 Za †† Gerarda Mikołajek 

i żonę
1000 W intencji matek i niewiast
1430 Nieszpory
1500 Intencja wolna

PONIEDZIAŁEK – 11.07.2022
1800 Za †† Józefa i Jadwigę Oślizlo

i †† dwóch synów

WTOREK – 12.07.2022
1800 Za † Martę Płaczek

ŚRODA – 13.07.2022
1800 Intencja wolna

CZWARTEK – 14.07.2022
1800 Za † Martę Płaczek 

i męża Józefa

PIĄTEK – 15.07.2022
1800 Intencja wolna

SOBOTA – 16.07.2022
800 Za † Krystynę Wileczelek 

30. dzień po śmierci
 
NIEDZIELA – 17.07.2022
/ składka inwestycyjna na cele 

naszego kościoła i parafii /
730 Godzinki
800 Za †† Annę Szlosarek, 

męża i dzieci
1000 Do Bożej Opatrzności i matki 

Bożej Nieustającej Pomocy za 
żyjących pewnej rodziny Bogu 
wiadomej

1300 Do Bożej Opatrzności i Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
w intencji Lothara Kosubek 
z okazji 80 urodzin

1430 Nieszpory
1500 Za † Henryka Wolnik 

w rocznicę śmierci

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 pierwsza niedziela 
miesiąca po każdej Mszy Świętej
adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

 W tym tygodniu w liturgii 
Kościoła wspominamy: 
- w środę błogosławioną Marię 
Teresę Ledóchowską,
- w piątek wspomnienie 
świętego Jana z Dukli-prezbitera

 Przypominamy o nabożeństwach
w tygodniu: 
- wtorek – Nabożeństwo do 
Trójcy Świętej, 
- środa – do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, 
- piątek – do Miłosierdzia Bożego

 W tym tygodniu przypada 
pierwszy czwartek miesiąca, 
modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

 Dzisiaj druga niedziela miesiąca, 
zmiana tajemnic Różańca 
Świętego.

 W liturgii kościoła wspominamy: 
- w poniedziałek święto św. 
Benedykta – opata, patrona 
Europy, 
- we wtorek wspomnienie św. 
Brunona – biskupa 
i męczennika, 
- w piątek wspomnienie św. 
Bonawentury, 
- w sobotę Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny 
z góry Karmel.

 W środę 13 lipca nabożeństwo 
fatimskie z procesją.

 W następną niedzielę z racji 
3. niedzieli składka inwestycyjna 
na potrzeby naszego kościoła 
i parafii. 

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

NIEDZIELA - 03.07.2022 NIEDZIELA - 10.07.2022



 Msza Święta – w dni powszednie o godz. 1800, 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).

 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.
 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: 04.07., 05.07., 09.07., 10.07. (1500), 15.07., 18.07., 
24.07. (800), 27.07., 28.07., 29.07.
Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.

 Sprzątanie kościoła:
02.07. - Chromik Urszula, Smołka Iwona, Smołka Simona

 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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