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Święty Błażej!

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennictwem
świętego Błażeja, biskupa i męczennika, któremu dałeś

nieugiętą stałość w cierpieniach, otocz nas swoja opieką
i wybaw od chorób i zasadzek nieprzyjaciół. Przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty  Błażej  pochodził  z  Cezarei  Kapadockiej,
data narodzin nie  jest znana. Po studiach filozoficznych
i  medycznych  odkrył  powołanie  do  życia  pustelniczego.
Przyjął  święcenia  kapłańskie,  a  później  powierzono  mu
biskupstwo  Sebasty   w  Armenii  (obecnie  Turcja).
W okresie prześladowań, za rządów Licyniusza (306-323),
biskup  Błażej  ukrywał  się  w  grocie  górskiej,  skąd
zarządzał  swoją  diecezją  do  chwili,  aż  ktoś  go
zadenuncjował. Pojmany, w drodze do więzienia napotkał
pewną niewiastę: błagała go o ratunek dla synka, który zadławił się ością. Uzdrowił
chłopca,  a  później  także  innych  chorych,  cierpiących  na  bóle  gardła.  Osadzony
w  więzieniu  umacniał  duchowo  swoich  diecezjan,  zachęcając  ich  do  mężnego
wytrwania  w  wierze.  Na  nic  się  zdały  próby  złamania  go,  bowiem  -  pomimo
wyrafinowanych tortur - do końca pozostał wierny Chrystusowi. Około 316 roku został
skazany na śmierć i ścięty mieczem, a wkrótce potem, zarówno na Wschodzie, jak
i  Zachodzie,  zaczął  się  szerzyć  jego  kult.  Kościół  czci  św.  Błażeja  nie  tylko  jako
męczennika,  ale  od  końca  XIII  wieku  również  jako  jednego  z  tzw.  Czternastu
Wspomożycieli.  Święty  Błażej  jest  jednak  nie  tylko  skutecznym  orędownikiem
w dolegliwościach gardła, zębów i  przy chorobach krwotocznych. Godzi się bowiem
pamiętać także o jego szczególnej misji duchowej. Jest nią pomoc niesiona wszystkim,
którzy pragną wyspowiadać się z grzechów zatajonych niegdyś w konfesjonale.

Wspomnienie św. Błażeja obchodzimy trzeciego dnia lutego, po zakończonej
Mszy  św.,  kapłan  przechodzi  do  wiernych,  dotykając  ich  gardeł  skrzyżowanymi
świecami woskowymi i błogosławi im. 

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 – 30.01.2023
1700 Za † ojca Ericha Rybarz

WTOREK – 31.01.2023
1700 Za † Krystynę Nawrat 

w siódmą rocznicę śmierci

ŚRODA – 01.02.2023
1700 Intencja wolna

CZWARTEK – 02.02.2023
1700 Za † rodziców Henryka 

i Elżbietę Szczeponek 
i + brata Franka

PIĄTEK – 03.02.2023
1700 Msza szkolna

Intencja wolna 

SOBOTA – 04.02.2023
800 Za † Paulinę Głowacz

NIEDZIELA – 05.02.2023
730 Godzinki
800 Za † Grzegorza Fidelus, 

†† brata i rodziców
1000 Do Bożej Opatrzności 

i MB Nieustającej Pomocy 
w intencji Franciszka i Reginy 
Otawa w 40. rocznicę ślubu

1430 Nieszpory
1500 Do Bożej Opatrzności 

i MB Nieustającej Pomocy 
w intencji Marii Palowskiej 
w 60. rocznicę urodzin

PONIEDZIAŁEK – 06.02.2023
1700 W intencji ofiarodawców, 

darczyńców, Parafian 
za wstawiennictwem 
św. Antoniego

WTOREK – 07.02.2023
1700 Intencja wolna

ŚRODA – 08.02.2023
1700 Intencja wolna

CZWARTEK – 09.02.2023
1700 Intencja wolna

PIĄTEK – 10.12.2023
1700 Msza szkolna

Za † Agatę Pawliński

SOBOTA – 11.02.2023
800 W intencji Bogu wiadomej

 
NIEDZIELA – 12.02.2023

730 Różaniec
800 Za † Ericha Billy

1000 Za † córkę Danielę Nawrat
1430 Nieszpory
1500 Intencja wolna 

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

 W czwartek (2.II) Święto Ofiarowania 
Pańskiego tradycyjnie określane 
świętem Matki Bożej Gromnicznej – 
błogosławieństwo świec. Jest to 
Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego, po Mszy Świętej 
zbiórka do puszek na klasztory 
klauzurowe.

 W piątek (3.II) czcimy św. Błażeja – 
modlimy się o zdrowie dla nas. 

 W niedzielę (5.II) błogosławieństwo 
chleba i wody ku czci św. Agaty.

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

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 Dziś pierwsza niedziela miesiąca, 
po każdej Mszy Świętej adorujemy 
Najświętszy Sakrament.

 W piątek (10.II) spotkanie z dziećmi 
przygotowującymi się do I Komunii 
Świętej o godzinie 16:15, a po Mszy 
Św. szkolnej spotkanie młodzieży kl.8 
przygotowujących się do Sakramentu 
Bierzmowania.

 W piątek (10.II) przypada Światowy 
Dzień Chorego.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym tygodniu.

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

NIEDZIELA - 29.01.2023 NIEDZIELA - 05.02.2023



 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).

 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 sobotę 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: 01.02., 03.02., 07.02., 08.02., 09.02., 12.02. (1500), 
15.02., 17.02., 18.02., 19.02. (1500), 24.02., 25.02., 04.03., 12.03. (1500), 13.03., 
17.03., 19.03. (1500),
Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.

 Sprzątanie kościoła:
04.02 - Marchlińska Ilona, Łuska Kornelia, Ignacy Weronika
11.02 - Wileczelek Żaneta, Pawlińska Klaudia, Iszczyłowicz Beata
18.02 - Buchcik Monika, Buchcik Weronika, Buchcik Emilia
25.02 - Fidler Teresa, Bieniarz Nikola, Fidler Wiktoria

 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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