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„Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg
wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię” (Flp 2,8-9)

Drodzy Parafianie!
Konferencja Episkopatu Polski wraz z Biskupem Opolskim postanowili, co następuje:

1.  Do  odwołania  przedłużona  została  dyspensa  dla  wszystkich  wiernych  od  uczestnictwa
we Mszy Świętej w niedziele i dni świąteczne
2. We  Mszach Św. może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję.
3. Uroczystości pogrzebowe ograniczone zostały do 3 stacji przy grobie, udział też tylko 5 osób
poza  kapłanem  i  pracownikami  firmy  pogrzebowej.  Msza  św.  może  być  odprawiana  w  dniu
pogrzebu bez ciała.
4. Osoby niepełnoletnie (ministranci i lektorzy) nie mogą służyć przy ołtarzu do czasu zawieszenia
zajęć w szkołach.
5.  Droga  Krzyżowa i  Gorzkie  Żale  mogą być  odprawiane  bez udziału  wiernych  w przypadku
transmisji przez środki masowego przekazu lub Internet.
6.  Bierzmowanie  i  I  Komunia  Święta  zostają  przeniesione  na  termin  po  31  sierpnia  2020,
u nas I Komunia Św. planowana jest na 13 września 2020.
7. Od poniedziałku 30 marca nasz Kościół (przedsionek) będzie otwarty dla wiernych przez cały
dzień, po jednej osobie  można adorować Najświętszy Sakrament (jeżeli  rodzina najbliższa to
może być do 5 osób).
8.  Spowiedź  Święta  tylko  po  wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu  i  dla  bezpieczeństwa
wszystkich prosimy aby umawiały się tylko osoby zdrowe.
9. Kontakt z Kancelarią Parafialną i zamawianie intencji mszalnych telefonicznie.
10. Odwiedziny chorych zawieszone, dopuszczone są tylko w razie niebezpieczeństwa śmierci.
11. Nie będzie poświęcenia pokarmów, palm, procesji.

Bardzo zachęcamy naszych wiernych do modlitwy różańcowej w intencji ustania pandemii zarazy.

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  i  potrzebom  duchowym  naszych  Parafian  będziemy
transmitować przez internet: www.facebook.com/rudyszwald nasze nabożeństwa:
Mszy  św.  Niedzielnej  o  godzinie  10.00  oraz  Gorzkich  Żali  o  godzinie  14.00,  Drogi  Krzyżowej
o 18.30 w piątek oraz Triduum Paschalnego o godzinie 18.00 w Wielki Czwartek, Wielki  Piątek
i  Wielką  Sobotę,  także  w  Niedzielę  Wielkanocną,  Poniedziałek  Wielkanocny  o  godzinie  10.00
i Nieszpory Wielkanocne w Wielką Niedzielę o godzinie 14.30.

Sposób połączenia się przez Facebook zostanie opisany na naszej parafialnej stronie internetowej
i w załączonym dodatku. Prosimy o zapoznanie się i pomoc w korzystaniu osobom starszym.

Dramat w historii świata rozgrywa się pomiędzy „tak” lub „nie” wobec miłości. Miłości Bożej nikt
i nic nie może powstrzymać. Ta miłość zawsze zwycięża, na tym opiera się nasza wiara. Drodzy
Parafianie modlę się za Was, trwajcie w tej wierze, nadziei i miłości Bożej.

Wasz ks. proboszcz Paweł Chlipała

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 – 30.03.2020
1800 Intencja wolna

WTOREK – 31.03.2020
1800 Za † Klarę Kania 

w drugą rocznicę śmierci

ŚRODA – 01.04.2020
1800 Za †† Elfrydę i Maksymiliana 

Pawełek i †† dwóch synów

CZWARTEK – 02.04.2020
1800 Za † Franciszka Kostka 

i †† rodziców i pokrewieństwo

PIĄTEK – 03.04.2020
1800 Za †† Emilię 

i Edwarda Płaczek
1830 Droga Krzyżowa 

– transmisja internetowa

SOBOTA – 04.04.2020
1400 Msza Św. – chrzest Mikołaja
1800 Za †† Grzegorza Fidelus 

i rodziców Mariana i Mariannę

NIEDZIELA PALMOWA 
– 05.04.2020

800 Za †† Karola i Marię Piegza
1000 Za † Amalie Ciuberek 

w rocznicę urodzin 
- transmisja internetowa

1400 Gorzkie Żale 
– transmisja internetowa

1500 Za †† Wernera Rycka 
i Bolesława Hetwer

PONIEDZIAŁEK – 06.04.2020
1800 Za †† Brunona i Józefa Ryborz

WTOREK – 07.04.2020
1800 Za † Gintra Basistę 

w pierwszą rocznicę śmierci

ŚRODA – 08.04.2020
1800 Za †† Bernarda 

i Antoninę Gonsior

WIELKI CZWARTEK – 
09.04.2020

1800 Msza Wieczerzy Pańskiej 
- transmisja internetowa

WIELKI PIĄTEK – 10.04.2020
1800 Liturgia Męki Pańskiej 

- transmisja internetowa

WIELKA SOBOTA – 11.04.2020
1800 Wigilia Paschalna 

- transmisja internetowa

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO – 12.04.2020

800 Za Parafian
1000 Za †† Marię i Jerzego Kurzok 

- transmisja internetowa
1430 Nieszpory Świąteczne 

- transmisja internetowa
1500 Za Lenę Liszka 

w pierwszą rocznicę urodzin

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
– 13.04.2020

800 Za †† z rodzin Głowacz i Szlosarek
1000 Za † Krystynę Raida 

- transmisja internetowa
1500 Za † Kornelię Kuczok 

z okazji urodzin 

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

 Drodzy Parafianie w związku z pandemią 
koronawirusa, kolejnymi ograniczeniami 
w dziedzinie wolności indywidulnej, 
wspólnotowej - religijnej jest ograniczony 
udział we wszystkich nabożeństwach. 
Wszelkie informacje są podane w naszej 
gazetce „Naszo Parafija” oraz na stronie 
internetowej Parafii. Gazetka została 
dostarczona do każdego domu. Ponadto  
prosimy o śledzenie naszej strony 
internetowej, na której będziemy 
zamieszczać bieżące informacje.

 W związku z ograniczeniami prowadzić 
będziemy transmisję Mszy św. Niedzielnej 
o godzinie 10.00 oraz Gorzkich Żali 
o godzinie 14.00, Drogi Krzyżowej o 18.30 
w piątek oraz Triduum Paschalnego 
o godzinie 18.00 w Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę, także w Niedzielę 
Wielkanocną, Poniedziałek Wielkanocny 
o godzinie 10.00 i Nieszpory Wielkanocne 
w Wielką Niedzielę o godzinie 14.30.

 Sposób połączenia się przez Facebook 
zostanie opisany na naszej parafialnej 
stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie 
się i pomoc w korzystaniu osobom 
starszym.

 Ze względu na fakt, że w nabożeństwach 
może uczestniczyć tylko 5 osób 
(zamawiający intencję), a w tym tygodniu 
przypada pierwszy czwartek, piątek 
i sobota miesiąca prosimy o odprawienie 
nabożeństw związanych z tymi dniami 
w domach rodzinnych.

 Odwiedziny chorych tylko 
w niebezpieczeństwie śmierci.

 Spowiedź święta tylko po uprzednim 
telefonicznym umówieniu.

 Intencje mszalne zamawiamy telefonicznie.
 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 

kościoła w tym tygodniu. 
 Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych.

 Niedzielą Palmową rozpoczynamy 
Wielki Tydzień, który jest 
przeznaczony na wspomnienie Męki 
Chrystusa, poczynając od Jego 
Mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy.  

 Święte Triduum Paschalne, jest 
największym świętem kościelnym 
i stanowi szczyt całego roku 
liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą 
Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek, punktem kulminacyjnym 
jest celebracja wigilii paschalnej 
w Wielką Noc, a kończy się 
Nieszporami Niedzieli 
Zmartwychwstania.

 W związku z ograniczeniami 
prowadzić będziemy transmisję 
Triduum Paschalnego o godzinie 
18.00 w Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę, także 
w Niedzielę Wielkanocną  
i Poniedziałek Wielkanocny o godz. 
10.00 i Nieszpory Wielkanocne 
w Wielką Niedzielę o godzinie 14.30.

 Spowiedź święta tylko po uprzednim 
telefonicznym umówieniu.

 Intencje mszalne zamawiamy 
telefonicznie

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu.

 Prośmy o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych: „Wieczny odpoczynek…”

V NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU - 29.03.2020

NIEDZIELA PALMOWA 
- 05.04.2020



 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).

 Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 1400.
 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 czwartki Msza Św. Szkolna. 
 W I czwartek miesiąca po Mszy Św. nabożeństwo o powołania zakonne i kapłańskie.
 W każdy piątek Droga Krzyżowa po Mszy Św. ok. godz. 1830.
 W I sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
 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: 30.03., 27.05., 31.05. (800, 1000)
 Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.
 Sprzątanie kościoła:

04.04. (na święta) - Szczeponek Kornelia, Ciuberek Karolina, Matuszek Elwira, 
      Mika Maria, Mika Paulina

11.04. - Zysiak Dorota, Szweda Elżbieta, Bańczyk Weronika
18.04. - Jaśkowiak Teresa, Jaśkowiak Anna, Borkowska Karina
25.03. - Seman Grażyna, Hanc Halina, Hanc Daniela

 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 Św. oraz w każdą sobotę od 1500 do 1630.
W niedzielę i święta kancelaria nieczynna. 
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