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„Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone…”

Od 1 maja rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe

Drodzy Parafianie!

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2020r.:

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

2. Na nabożeństwach i Mszach św. w naszym kościele mogą przebywać wewnątrz 22 osoby
bez kapłana i usługujących. Pozostali wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach na placu
kościelnym  i  cmentarzu  z  zachowaniem  zasady  dystansowania  się  ok.  2  m.  Zarówno
w Kościele jak na placu i cmentarzu jest obowiązek zakrywania ust i  nosa maskami lub
innymi elementami garderoby. 

3.  Msze  św.  o  godzinie  10:00  z  naszego  kościoła  będą  transmitowane  tylko  w  czasie
rzeczywistym (on-line), po zakończeniu Mszy św. nagranie zostanie usunięte.

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.

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.

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 – 27.04.2020
1800 Za † męża Reinholda Opic 

i †† rodziców

WTOREK – 28.04.2020
1800 Za † Henryka Wolnik

ŚRODA – 29.04.2020
1800 Za † † Jadwigę Oślizlo i męża 

Augustyna i córkę Annę

CZWARTEK – 30.04.2020
1800 Za † Krystynę Matuszek

PIĄTEK – 01.05.2020
1800 Za † Ditra Pawełek 

i †† rodziców

SOBOTA – 02.05.2020
1800 W intencji strażaków 

z okazji Św.Floriana

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 
– 03.05.2020

730 Godzinki o NPNMP
800 Za †† rodziców Roberta 

i Anielę Winczek
1000 Za † ks. Adama Igielskiego 

- transmisja internetowa
1430 Nabożeństwo majowe
1500 Za † Lotara Sedlaczka 

z okazji urodzin

PONIEDZIAŁEK – 04.05.2020
1800 Za †† rodziców Zofię 

i Józefa Bilik

WTOREK – 05.05.2020
1800 Za †† dziadków Helmuta 

Klimża i Gintra Basista

ŚRODA – 06.05.2020
1800 Za † Karola Ryborz

CZWARTEK – 07.05.2020
1800 Za †† rodziców Pawła 

i Annę Kramarczyk

PIĄTEK – 08.05.2020
1800 Za † Jadwigę Kubik 

w 1. rocznicę śmierci

SOBOTA – 09.05.2020
1800 Za †† Anielę i Pawła Kostka

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 
– 10.05.2020

730 Różaniec
800 Za † Eugeniusza Kosubek 

w rocznicę śmierci
1000 Za † Anielę Lampa i męża
1430 Nabożeństwo majowe
1500 Za †† rodziców Annę 

i Wilhelma Hanslik 
†† brata i siostry

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 tym tygodniu przypada pierwszy 
piątek i sobota miesiąca. 
W pierwszy piątek Biskup Opolski 
udzielił dyspensy od piątkowej 
wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych. Nadal zgodnie 
z Dekretem Biskupa Opolskiego nie 
ma odwiedzin chorych, odwiedziny 
tylko w przypadku zagrożenia życia.

 Uroczystość Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski będzie 
obchodzona w sobotę 2 maja.

 Od piątku 1 maja rozpoczynamy 
Nabożeństwa Majowe po Mszy św. 
o godz. 18.00, a w niedzielę o godz.
14.30.

 W niedzielę 3 maja Msza św. 
o godz. 10.00 sprawowana będzie 
w intencji zmarłego ks. Adama 
Igielskiego, wieloletniego 
proboszcza naszej parafii.

 Przypominamy, że na Mszy Św. 
w naszym kościele może 
uczestniczyć 22 osoby wewnątrz, 
natomiast pozostałe osoby mogą 
uczestniczyć na placu kościelnym. 
Przypominamy o obowiązku 
zachowania dystansu ok. 2 metrów. 
Na zewnątrz założone zostały 
głośniki, również komunię św. 
kapłan udzieli wychodząc na 
zewnątrz.

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest
na WMSD i instytucje diecezjalne.

 Dziękujemy Parafianom na 
sprzątanie kościoła w tym tygodniu. 

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

 Dzisiaj przypada Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania do Służby 
w Kościele. Dlatego też dzisiejsza 
kolekta przeznaczona jest na 
Seminarium w Opolu.

 W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek miesiąca, modlitwa 
o powołania kapłańskie i zakonne.

 Przypominamy że codziennie po Mszy 
św. o godzinie 18.00, a w niedzielę 
o godzinie 14.30 jest nabożeństwo 
majowe.

 W poniedziałek wspomnienie św. 
Floriana męczennika – modlimy się 
za Strażaków, w środę święto św. 
Apostołów Filipa i Jakuba, a w piątek 
8 maja uroczystość św.  Stanisława 
patrona Polski

 W następną niedzielę 10 maja 
zbiórka do puszek na remont 
Katedry Opolskiej.

 Dziękujemy Parafianom na sprzątanie
kościoła w tym tygodniu. 

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

III NIEDZIELA
WIELKANOCNA - 26.04.2020

IV NIEDZIELA
WIELKANOCNA - 03.05.2020



 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.
 Nabożeństwo majowe codziennie po Mszy Św. o godz. 1800, w niedzielę o 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: 27.05., 31.05. (800, 1000), 01.06. (800), 02.06., 
07.06. (800), 11.06. (1100), 29.06. (800), 30.06.

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

02.05. - Hanc Aneta, Piprek Bernadeta, Zając Julia
09.05. - Przybyła Anna, Przybyła Weronika, Marchlińska Ilona
16.05. - Łuska Kornelia, Ignacy Weronika, Wileczelek Żaneta
23.05. - Pawlińska Klaudia, Pawlińska Kamila, Otawa Regina
30.05. - Fidler Teresa, Fidler Nikola, Buchcik Monika

 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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