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Święty Bernard
Modlitwa św. Bernarda do Matki Bożej

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie
słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. 
Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami 
i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako

grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie
gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 

i wysłuchaj. Amen.

Bernard  urodził  się  w  rycerskim  rodzie  w  1090  r.,
uczęszczał  do  szkoły  prowadzonej  przez  kanoników
diecezjalnych w St. Vorles. Kiedy Bernard miał 17 lat,
umarła mu matka. Zwrócił się wówczas do Maryi, by mu
zastąpiła  matkę ziemską i  do końca życia kultywował
nabożeństwo  do  Bożej  Matki  i  często  Ją  pozdrawiał
w Jej świętych wizerunkach radośnie pozdrawiając Ave,
Maria!  Mając  22  lata  wstąpił  do  opactwa  cystersów

w Citeaux. Św. Stefan, opat, wysłał Bernarda do założenia nowego opactwa w pobliżu
Aube, któremu Bernard od pięknej kotliny nadał nazwę Jasna Dolina. Mając 25 lat jako
pierwszy opat tegoż klasztoru otrzymał święcenia kapłańskie i był tam opatem przez
38 lat. Założył 68 nowych opactw, za co nadano mu tytuł współzałożyciela zakonu
cystersów. Zasłynął także jako myśliciel, teolog i kontemplatyk. Mając do dyspozycji
na rozmowę z Bogiem tak mało czasu w ciągu dnia, poświęcał na nią długie godziny
nocy.  Założył  około  trzystu  fundacji  zakonnych,  w  tym  także  cysterską  fundację
w  Jędrzejowie.  Bernard  bardzo  żywo  bronił  czystości  wiary.  Wyróżniał  się  także
nabożeństwem do Męki Pańskiej. Na widok krzyża zalewał się obfitymi łzami i czule
rozmawiał z Chrystusem Ukrzyżowanym. Zmarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 r. Do
chwały świętych wyniósł go papież Aleksander III w 1174 roku. Bernard jest czczony
jako  patron  cystersów,  Burgundii,  Ligurii,  Genui,  Gibraltaru,  Pelplina,  a  także
pszczelarzy;  wzywany  jako  opiekun  podczas  klęsk  żywiołowych,  sztormów  oraz
w godzinie śmierci.

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 – 15.08.2022
800 Za † matkę Annę Kroker 

w rocznicę urodzin i † męża
1000 Za † Martę Płaczek

WTOREK – 16.08.2022
1800 Intencja wolna

ŚRODA – 17.08.2022
1800 Za †† Edwarda Hen 

i rodziców

CZWARTEK – 18.08.2022
1800 Intencja wolna

PIĄTEK – 19.08.2022
1800 Za † Krystynę Wileczelek 

z okazji urodzin

SOBOTA – 20.08.2022
800 Intencja wolna

NIEDZIELA – 21.08.2022
kolekta inwestycyjna 
na potrzeby naszego 
kościoła i parafii 

730 Różaniec
800 Za † Elfrydę Wyleczelek

1100 Msza Święta Dożynkowa 
w intencji rolników i parafian

1400 Za † Alojzego Gonsior

PONIEDZIAŁEK – 22.08.2022
1800 Za † Ericha Juzek

WTOREK – 23.08.2022
1800 Za † matkę Joannę Wolnik

ŚRODA – 24.08.2022
1800 Intencja wolna

CZWARTEK – 25.08.2022
1800 Za † Henryka Raida

PIĄTEK – 26.08.2022
1800 Za † Helenę Kupka

SOBOTA – 27.08.2022
800 Intencja wolna

1400 W intencji Krystyny 
i Franciszka Kupka 
z okazji 70 rocznicy urodzin

 
NIEDZIELA – 28.08.2022

730 Różaniec
800 Za † Roberta Swientek

1000 Za †† braci Wilhelma, 
Jerzego i Gerarda Kania

1430 Nieszpory

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 druga niedziela miesiąca,
zmiana tajemnic różańca.

 Jutro obchodzimy Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, Msze Święte 
o godzinie 8.00 i 10.00, 
po Mszach błogosławimy zioła 
i kwiaty.

 W środę (17. VIII) uroczystość 
św. Jacka głównego patrona 
metropolii górnośląskiej.

 W niedzielę 21 sierpnia nasza 
wspólnota parafialna świętuje 
dożynki, Msza święta dożynkowa
o godzinie 11.00, w tym dniu 
wyjątkowo nie będzie 
Nieszporów, a popołudniowa 
Msza Święta o godzinie 14.00.

 W następną niedzielę (21. VIII) 
kolekta z racji trzeciej niedzieli –
inwestycyjna na potrzeby 
naszego kościoła i parafii.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

 Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za 
plony, Msza Święta Dożynkowa 
o godzinie 11.00, wyjątkowo nie 
ma Nieszporów a Msza Święta 
popołudniowa o godzinie 14.00.

 - W środę święto 
św. Bartłomieja - apostoła, 
- w piątek uroczystość 
Najświętszej Marii Panny 
Częstochowskiej, 
- w sobotę wspomnienie 
św. Moniki, 
- w niedzielę wspomnienie 
św. Augustyna - biskupa 
i doktora Kościoła.

 Dzisiejsza kolekta z racji trzeciej 
niedzieli – 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 - 14.08.2022 NIEDZIELA - 21.08.2022



 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: 16.08., 18.08., 20.08., 24.08., 27.08., 30.08., 31.08., 
03.09., 06.09., 07.09., 08.09., 12.09., 13.09., 14.09., 15.09., 17.09., 20.09., 21.09.,
22.09., 26.09., 30.09.
Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.

 Sprzątanie kościoła:
20.08. - Czekała Daria, Karapulka Eleonora, Karapułka Daria
27.08. - Gorywoda Maria, Gorywoda Ramona, Gorywoda Roksana

 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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