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Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja! 

Niech  ta  wiara  krzepi  nas  i  pozwoli  radośnie
obchodzić uroczystą pamiątkę zmartwychwstania,
niech  jednoczy  Wasze  serca  przy  prawdzie
Chrystusowej  -  drodzy  Parafianie.  Życzę  aby
w  rodzinnym  przeżywaniu  tego  błogosławionego
świętego  czasu  stanął  pośrodku  Was
Zmartwychwstały Chrystus i  wlał w Wasze serca
miłość,  wiarę,  nadzieje  i  optymizm  na  lepsze
jutro.  Życzę  Wam  wzajemnej  miłości
i  poszanowania.  Życzę  ewangelicznej  radości,
Niech  ta  radość  przenika  każdy  dzień  Waszego
życia.

Drodzy Parafianie!

Dekret Biskupa Opolskiego o przebiegu
Wielkanocy z dnia 3 kwietnia 2020r.:

1. Liturgia Świętego Triduum Paschalnego 
(Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota) wg planu przedstawionego 
w poprzednim numerze naszej gazetki, nakazana Dekretem z dnia 24 marca 
2020r. tj. bez udziału wiernych, będziemy transmitować przez Internet 
o godz. 18:00. W te dni będzie można adorować Pana Jezusa w kruchcie 
Kościoła, maksymalnie przez 2 osoby równocześnie, zachowując odległość 
2m miedzy adorującymi.

2. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny 
Msze święte tak jak w niedzielę, ponieważ nadal może w Mszach świętych 
uczestniczyć tylko i tylko 5 osób prosimy aby to były osoby z rodzin
które zamówiły intencje.
Wszyscy Parafianie mogą się z nami łączyć na transmisji internetowej Mszy 
św. o godz. 10:00 i Nieszporach Wielkanocnych w niedzielę o godz. 14:30.

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

3. Do odwołania przedłużona została 
dyspensa dla wszystkich wiernych 
od uczestnictwa we Mszy Świętej 
w niedziele i dni świąteczne.

4. Spowiedź Święta tylko po 
wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu i dla bezpieczeństwa 
wszystkich prosimy aby umawiały 
się tylko osoby zdrowe, zachęcamy 
wiernych do Aktu Żalu Doskonałego 
– przygotowanego przez Kurię, 
a załączonego do niniejszej gazetki.

5. Od Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego do odwołania, będzie miało
miejsce codzienne wystawienie 
Najświętszego Sakramentu. 

6. Kontakt z Kancelarią Parafialną
i zamawianie intencji mszalnych 
telefonicznie.

7. Odwiedziny chorych zawieszone, 
dopuszczone są tylko w razie 
niebezpieczeństwa śmierci.

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

Bardzo proszę o przestrzeganie 
powyższych zaleceń dla dobra 
i bezpieczeństwa naszej 
Rudyszwałdzkiej Wspólnoty 
Parafialnej. Wielkie Bóg zapłać 
za Waszą wyrozumiałość, dobroć, 
życzliwość.

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

WTOREK – 14.04.2020
1800 Za † Henryka Palowski 

(od rodziny Socha i Studniczek)

ŚRODA – 15.04.2020
1800 Za † Józefa Wileczelek

CZWARTEK – 16.04.2020
1800 Za †† Apolonię 

i Ludwika Ryborz

PIĄTEK – 17.04.2020
1800 Za †† Agnieszkę 

i Augustyna Halfar i syna

SOBOTA – 18.04.2020
1800 Za † Elżbietę Kosubek 

w 30. dzień po śmierci

II NIEDZIELA WIELKANOCNA 
– 19.04.2020

800 Za † Adolfa Wyleczelek
1000 Za †† Hildegardę 

i Wilhelma Zdrzałek 
- transmisja internetowa

1430 Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego 
– transmisja internetowa

1500 Za †† Maksymiliana 
i Franciszkę Kubny

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

PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020
1800 Za † Barbarę Kutermak

WTOREK – 21.04.2020
1800 Za † Józefa i Marię Adamek

ŚRODA – 22.04.2020
1800 Za †† rodziców Joachima 

i Martę Gonsior

CZWARTEK – 23.04.2020
1800 Za † ojca Henryka Otawa 

w rocznicę śmierci

PIĄTEK – 24.04.2020
1800 Za † Marię Ryborz 

w 2. rocznicę śmierci 

SOBOTA – 25.04.2020
1800 Za † Marię Kozimor

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 
– 26.04.2020

800 Za † Jerzego Paskuda
1000 Za † Roberta Swientek 

i †† rodziców 
- transmisja internetowa

1430 Nieszpory 
- transmisja internetowa

1500 Intencja wolna

 Chrystus umarł za nas na krzyżu, ale 
śmierć nie ma nad Nim władzy. 
Zmartwychwstał! Zmartwychwstał, 
a przez to dał nam nowe życie. Cieszmy 
się i weselmy bo Pan nasz żyje! Życzę, 
aby w rodzinnym przeżywaniu tego 
błogosławionego świętego czasu stanął 
pośrodku Was moi drodzy Parafianie 
Zmartwychwstały Chrystus i wlał 
w Wasze serca swój pokój i nadzieję. 
Życzę wzajemnej miłości i poszanowania. 
Życzę ewangelicznej radości i niech ta 
radość i nadzieja na lepsze jutro przenika 
każdy dzień Waszego życia.
Msza św. o godz. 10.00 jest 
transmitowana przez Internet.
Zapraszamy na Nieszpory Wielkanocne 
o 14.30, które również są transmitowane 
przez Internet.

 Jutro drugi dzień świąt, Poniedziałek 
Wielkanocny. Porządek nabożeństw jak 
w niedzielę. Msza św. o godz. 10:00 
będzie transmitowana przez Internet.

 W zakrystii jest do nabycia Gość Niedzielny.
 Dziękujemy za sprzątanie kościoła.
 Módlmy się za naszych zmarłych bliskich 

„Wieczny odpoczynek...”

 Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 76 Tydzień 
Miłosierdzia. Dzisiaj jak zwykle o Msza św. 
godz. 10.00 będzie transmitowana przez 
Internet, zamiast Nieszporów  o godz. 14.30 
będzie dzisiaj Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego które również będzie transmitowane.

 W czwartek 23 kwietnia uroczystość 
św. Wojciecha patrona Polski, 
w sobotę święto św. Marka

 Dziękujemy za sprzątanie kościoła.
 Módlmy się za naszych zmarłych bliskich 

„Wieczny odpoczynek...”

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 12.04.2020

II NIEDZIELA WIELKANOCY 
- 19.04.2020



 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).

 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 czwartki Msza Św. Szkolna. 
 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, 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: 26.04. (1500), 27.05., 31.05. (800, 1000)
 Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.
 Sprzątanie kościoła:

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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