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Święta Anna i Joachim patronowie naszej diecezji opolskiej

Święta Anno i Joachimie módlcie się za nami 
i przyczyńcie się za nami

W ich wspomnienie Pan Jezus kieruje do nas przypowieść o siewcy.

Przypowieść ta ma dwa bardzo ważne przesłania: po pierwsze jest
ostrzeżeniem przed nieposłuszeństwem przeciw słowu Bożemu. Brak reakcji
na  usłyszane  słowo  jest  znakiem  lekceważenia,  a  nawet  odrzucenia.
Przypowieść  jest  serdeczną  zachętą,  aby  to  słowo  przyjąć  z  otwartością
i poprzez odpowiedni plon, a zwłaszcza jego wielkość, potwierdzić że słowo
Boże  zostało  przyjęte  naprawdę  i  zaowocowało.  Po  drugie,  nie  wszyscy
przyjmują  słowo;  niektórzy  udają,  że  je  przyjmują;  a  są  i  tacy,  którzy
okazują mu wrogość. Ta przypowieść chroni przed iluzją, że w krótkim czasie
cały  świat  zostanie  nawrócony  przez  głoszenie  ewangelii.  Największymi
wrogami człowieka będą: szatan, prześladowania i ucisk a także pogoń za
bogactwem i troski tego świata.

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 – 22.07.2019 
1700 Za † Joachima Krymer 

WTOREK – 23.07.2019 
800 W intencji ofiarodawców 

za wstawiennictwem 
św. Antoniego

ŚRODA – 24.07.2019
1800 W pewnej intencji 

za osobę Zmarłą

CZWARTEK – 25.07.2019
1800 W intencji Bogu wiadomej

PIĄTEK – 26.07.2019
1800 Intencja wolna

SOBOTA – 27.07.2019
1800 Za †† Norberta Urbańczyk 

i Adolfa Wyleczelek

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
– 28.07.2019

730 Różaniec
800 Za † Jadwigę Kubik

(od rodziny Sobola)
1000 Za †† rodziców Marię i Pawła 

Duda, †† z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące

1430 Nieszpory

PONIEDZIAŁEK – 29.07.2019
1800 Za †† Henryka i Elżbietę 

Swoboda i †† córkę i zięcia

WTOREK – 30.07.2019
1800 Za †† Marię i Ryszarda Otawa 

i †† dziadków

ŚRODA – 31.07.2019
1800 Intencja wolna

CZWARTEK – 01.08.2019
1800 Za † Teresę Ebhart, 

córkę Gabrielę i syna Rolanda

PIĄTEK – 02.08.2019
1800 Za †† Ryszarda 

i Augustynę Głowacz

SOBOTA – 03.08.2019
1800 Za †† Józefa i Marię Adamek 

w dniu urodzin

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
– 04.08.2019

730 Godzinki do NPM Panny
800 Za † Józefa Studniczek

1000 Za †† rodziców: 
Renatę w 18. rocznicę śmierci 
i Ericha Rybarz w 6. rocznicę śmierci

1430 Nieszpory
1500 Za † Gertrudę Gawlik

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

 Wspomnienia liturgiczne: święto św. 
Marii Magdaleny (poniedziałek), 
święto św. Brygidy (wtorek), 
św. Kingi (środa), święto św. Jakuba, 
Apostoła (czwartek), uroczystość 
św. Anny, głównej patronki diecezji 
opolskiej (piątek), św. Joachima 
(sobota).

 Wyjątkowo w poniedziałek Msza Św. 
o godz. 17.00, we wtorek o godz. 8.00.

 Już po raz 43. piesza opolska 
pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza 
w dniach 12-17. sierpnia br. 
Zainteresowane osoby zgłaszają się 
w kancelarii parafialnej danej grupy 
pielgrzymkowej Krzyżanowice lub 
Tworków.

 Dzisiaj święcimy pojazdy mechaniczne 
na mszach o godz. 8.00 i 10.00, ofiara 
składana przy poświęceniu pojazdów 
będzie przeznaczona na wsparcie 
misjonarzy z diecezji opolskiej.

 Dzisiaj z racji trzeciej niedzieli miesiąca 
– składka inwestycyjna 
na potrzeby naszej parafii.

 W przyszłą sobotę 27.07. i niedzielę 
28.07. będziemy gościć w naszej parafii 
Siostrę Kornelię 
z Szensztackich Sióstr Maryi (ISSM),  
która głosić będzie słowo Boże na 
Mszach Św. Ofiary zebrane do puszek 
po Mszach Św. przeznaczone zostaną 
na potrzeby tego zgromadzenia.

 Polecamy naszych parafian 
wypoczywających na urlopie naszym 
modlitwom i mówimy im „Szczęść Boże”

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 Wspomnienia liturgiczne: 
św. Marty (poniedziałek), 
św. Ignacego z Loyoli (środa), 
św. Alfonsa Marii Liguoriego 
(czwartek).

 W  niedzielę 4. sierpnia przypada 
święto Matki Bożej Anielskiej, 
w tym dniu można uzyskać odpust 
Porcjunkuli pod zwykłymi 
warunkami.

 W tym tygodniu przypadają pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Do chorych udajemy się w sobotę 
od godz. 9.00.

 Jak już informowaliśmy 
w dniach 12-17. sierpnia br. wyrusza 
43. piesza opolska pielgrzymka na 
Jasną Górę, chętni mogą się jeszcze 
zapisać w parafiach Krzyżanowicach 
lub Tworkowie.

 Od wczoraj gościmy w naszej parafii 
Siostrę Kornelię z Szensztackich Sióstr 
Maryi (ISSM), która głosi słowo Boże 
na Mszach Św. Ofiary zebrane do 
puszek po Mszach Św. przeznaczone 
zostaną na potrzeby tego 
zgromadzenia.

 Za tydzień 4. sierpnia (niedziela) 
kolekta przeznaczona na WMSD 
i inne instytucje diecezjalne.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 21.07.2019

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 28.07.2019



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

 Nieszpory w każdą 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 Świętej.
 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy po Mszy Św.

(można składać prośby i podziękowania do koszyczka).
 W I czwartek miesiąca po Mszy Św. nabożeństwo o powołania zakonne i kapłańskie.
 W każdy piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy Św.
 W I sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
 Nabożeństwo Fatimskie każdego 13. dnia miesiąca.
 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: 26.07., 31.07., 11.08. (1500), 14.08., 16.08., 
17.08. (800), 23.08., 24.08., 27.08., 28.08., 30.08., 31.08.

 Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.
 Sprzątanie kościoła:

27.07. – Fila Diana, Wileczelek Róża, Breuer Karina
03.08. – Pawełek Sabina, Folwarczny Aniela, Burdzik Jolanta
10.08. – Wolnik Sabrina, Mitko Łucja, Mitko Nikola
17.08. – Tkocz Joanna, Otawa Adriana, Duda Angelika
24.08. – Duda Dominika, Palowski Julia, Palowski Maria
31.08. – Wileczelek Beata, Wileczelek Nikola, Sedlaczek Edyta

 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 codziennie po Mszach Świętych oraz w każdą sobotę
od 1100 do 1200 oraz od 1400 do 1800.
W niedzielę i święta kancelaria nieczynna. 
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