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Święty Jan Chryzostom
                           

                    
Modlitwa

Prosimy Cię, Panie, abyś łaską niebieską
wspomagać raczył Twój Kościół, któryś nauką 

i zasługami św. Jana Złotoustego, biskupa 
i Wyznawcy Twojego, uświetnić raczył. 

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Rodem  był  święty  Jan  z  Antiochii,  a  dla  swej
porywającej  wymowy  dostał  przydomek  Chryzostoma
czyli  Złotoustego.  Urodził  się  święty  Jan  roku  347
z  bogatych  i  zacnych  rodziców.  Odebrawszy  świetne
wykształcenie,  oddał  się  zawodowi  adwokackiemu,
broniąc  bezpłatnie  ubogich  wdów  i  sierot.  Niestety,
praca  ta  o  mało  nie  sprowadziła  go  z  drogi  cnoty.
Poznawszy  niebezpieczeństwo  dzięki  świętemu
Bazylemu, usunął się od świata i oddał nauce teologii,
a potem udał się na pustynię do zakonników, z którymi
na pokucie i dalszym kształceniu się w Piśmie świętym,
spędził cztery lata. Choroba zmusiła go do powrotu do
Antiochii. Po pewnym czasie biskup antiocheński wyświęcił go na kapłana i powierzył mu
urząd kapelana, który sprawował przez dziewięć lat z najlepszym skutkiem. Wymowa jego
była tak porywająca, że ludzie wszystkich stanów i wyznań: wielcy i mali, bogacze i ubodzy,
chrześcijanie i poganie, nawet żydzi zbiegali się tłumnie na jego kazania, a w końcu żaden
kościół nie mógł pomieścić słuchaczy i złotousty kaznodzieja musiał swą kazalnicę urządzić
poza murami świątyni. Został powołany na Patriarchę Konstantynopola. Nigdy nie bywał na
ucztach  ani  sam ich  nie  dawał,  wielkich  swych  dochodów  używał  na  polepszenie  bytu
nędzarzy i  ustawicznie pracował bądź to nauczając, bądź pocieszając, bądź napominając
i karząc bez względu na stan i osobę. Chryzostom mawiał: "Boję się tylko Boga i grzechu!"
Za  swoje  cnoty  św  Jan  Chryzostom  skazany  został  na  wygnanie  w  najdalszy  zakątek
państwa,  a  żołnierzom,  którzy  mieli  go  prowadzić,  wydano  tajemne  polecenie,  aby  go
w  drodze  na  śmierć  zamęczyli.  Rozkaz  ten  został  spełniony,  gdyż  po  trzymiesięcznym
pełnym udręk marszu umarł Chryzostom w mieście Comana, 14 września 407 r. Dzień przed
śmiercią  wdział  białe  szaty  przyjął  wiatyk  święty,  a  przeżegnawszy  się  w  chwili  zgonu,
wyzionął  ducha  z  słowami  na  ustach:  "Chwała  Bogu  za  wszystko!"  jest  patronem
kaznodziejów. Wspomnienie św. Jana Chryzostoma  obchodzimy 13 września.

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 – 12.09.2022
1800 Za †† parafian i ofiarodawców 

za wstawiennictwem 
Św. Antoniego

WTOREK – 13.09.2022
1800 Za †† Kazimierza, Stanisława 

i Alfonsa i zmarłych 
z ich rodzin

ŚRODA – 14.09.2022
1800 W intencji Magdaleny, Rafała 

i rodziców o opiekę 
i błogosławieństwo Boże

CZWARTEK – 15.09.2022
1800 Za Lidię, Stanisławę, Janinę 

i ich rodziny o opiekę 
i błogosławieństwo Boże

PIĄTEK – 16.09.2022
1800 Za †† Marię i Ewalda Tkocz

SOBOTA – 17.09.2022
800 Za †† Annę, Jana, Marcina, 

Zofię i Marię Augustyniak

NIEDZIELA – 18.09.2022
/ kolekta inwestycyjna na 

potrzeby naszego kościoła 
i parafii /

730 Godzinki
800 Za †† rodziców Renatę 

i Ericha Rybarz 
1000 Za †† Józefa Kubik, 

dwie żony i syna
1430 Nieszpory
1500 Za †† Erwina i Jadwigę Kubik

PONIEDZIAŁEK – 19.09.2022
1800 Za †† Łucję Juzek, rodziców 

i brata Rainholda

WTOREK – 20.09.2022
1800 Intencja wolna

ŚRODA – 21.09.2022
1800 Intencja wolna

CZWARTEK – 22.09.2022
1800 Intencja wolna

PIĄTEK – 23.09.2022
1800 Za † Andrzeja Jęczmiennego 

i zmarłych z rodziny

SOBOTA – 24.09.2022
800 Za † Marię Huczek

1400 Msza Święta chrzcielna 
– Liliana Nowak

 
NIEDZIELA – 25.09.2022

730 Różaniec
800 Za † Elfrydę Wyleczelek

1000 Za † córkę Danielę Nawrat 
w rocznicę śmierci

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.

 We wtorek 13 września 
Nabożeństwo Fatimskie 
z procesją.

 W liturgii kościoła wspominamy: 
- w środę obchodzimy Święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego
- w czwartek wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej.

 Przypominamy o mszy świętej 
szkolnej.

 Spotkanie LSO w sobotę (17.IX) 
o godzinie 9.00, obecność 
obowiązkowa.

 Dzisiaj zbiórka do puszek na 
Wydział Teologiczny w Opolu 
a, za tydzień z racji trzeciej 
niedzieli kolekta inwestycyjna 
na potrzeby naszego kościoła 
i parafii.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

 W liturgii Kościoła wspominamy: 
- we wtorek wspomnienie 
świętych męczenników 
koreańskich, 
- w środę Święto św. Mateusza- 
apostoła i ewangelisty, 
- w piątek wspomnienie św. Ojca 
Pio.

 Od miesiąca października 
rozpoczniemy spotkania dzieci 
I komunijnych i młodzieży 
przygotowującej się do 
bierzmowania, szczegóły podamy 
w następną niedzielę.

 Dzisiejsza kolekta z racji trzeciej 
niedzieli jest 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 - 11.09.2022 NIEDZIELA - 18.09.2022



 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: 20.09., 21.09., 22.09., 26.09., 30.09., 01.10., 03.10., 
05.10., 06.10., 24.10., 25.10.
Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.

 Sprzątanie kościoła:
17.09. - Tomaszek Krystyna, Zwolak Zofia, Hetwer Maria
24.09. - Rycka Łucja, Bedrunka Justyna, Bedrunka Natalia
01.10. - Milion Sabina, Grygarczyk Joanna, Pieczka Rozwita
08.10. - Głowacz Karina, Szulik Małgorzata, Paloch Eunika
15.10. - Klimża Gabriela, Billik Monika, Billik Alicja
22.10. - Sojka Małgorzata, Gonsior Inga, Kubicki Sabina
29.10. - Madeja Róża, Madeja Wioletta, Błaszczok Urszula

 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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