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Święta Kingo Matko biednych i strapionych 
módl się za nami

„Kto ma uszy niechaj słucha” 
- słowa które stają się drogą do serca.

Święta Kinga urodziła się w 1234 roku na
Węgrzech a zmarła 24 lipca 1292 r.
w Starym Sączu w Klasztorze Sióstr

Klarysek. W 1999 r. została kanonizowana
przez Jana Pawła II Wielką cnotą św. Kingi

było miłosierdzie wobec biednych 
i potrzebujących. Szczególną opieką
otaczała wdowy i sieroty. Wiele czasu

poświęcała chorym, których odwiedzała.
Nic ze skarbów, które posiadała, nie zużyła

na własne potrzeby. Wyrzekła się
bogactwa, przywilejów, książęcej godności,
jak również całego szczęścia ziemskiego. 

„Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym
błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą

nawet w małżeństwie, spraw za jej
wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości

życia trwali przy Tobie i wstępując w jej
ślady mogli dojść do Ciebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Bardzo ważne ! Uwaga drodzy Parafianie!

Zgodnie z przepisami w kościołach i innych obiektach kultu religijnego nie obowiązuje
żaden  limit  osób  ani  też  dystans  2  metrów  natomiast  obowiązuje  bezwzględny
nakaz zakrywania ust i nosa za wyjątkiem kapłana. Uczestnicy procesji nie muszą się
dystansować, ale również muszą mieć zakryte usta i nos, jeżeli nie mają zasłoniętych
ust i nosa muszą zachować odstęp 2 metrów pomiędzy osobami.

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 – 20.07.2020
1800 Intencja wolna

WTOREK – 21.07.2020
1800 W intencji Małgorzaty 

z okazji 30. urodzin

ŚRODA – 22.07.2020
1800 Intencja wolna

CZWARTEK – 23.07.2020
1800  Intencja wolna

PIĄTEK – 24.07.2020
1800 Za †† Henryka i Elżbietę 

Swoboda i †† córkę i zięcia

SOBOTA – 25.07.2020
1800 W intencji Emilii Zwolak 

z okazji 1. rocznicy urodzin

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 26.07.2020

730 Różaniec
800 Za †† Małgorzatę 

i Elżbietę Billy
1000 Za † ojca Eryka Rycka
1430 Nieszpory

PONIEDZIAŁEK – 27.07.2020
1800 Za † Pawła Bilik

WTOREK – 28.07.2020
1800  Intencja wolna

ŚRODA – 29.07.2020
1800  Intencja wolna

CZWARTEK – 30.07.2020
1800  Intencja wolna

PIĄTEK – 31.07.2020
1800 Za † Krystynę Matuszek 

(od sąsiadów, przyjaciół 
i znajomych)

SOBOTA – 01.08.2020
1800 Za † Gertrudę Gawlik 
 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

– 02.08.2020
730 Godzinki
800 Za †† Tadeusza 

i Helenę Kozimor
1000 Intencja wolna
1230 Ślub Agata Knopek 

i Mateusz Przybyła
1430 Nieszpory
1500 Za †† rodziców Krupa, 

Burszyk i †† dziadków

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 liturgii Kościoła wspominamy: 
w poniedziałek bł. Czesława- 
prezbitera, Patrona diecezji 
Opolskiej, w środę święto św. Marii 
Magdaleny, w czwartek święto         
św. Brygidy - zakonnicy, patronki 
Europy, w piątek wspomnienie św. 
Kingi – dziewicy, w sobotę święto 
św. Jakuba - apostoła

 Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca, 
kolekta przeznaczona na cele 
inwestycyjne naszej parafii.

 W następną niedzielę 26 lipca po 
każdej Mszy świętej 
błogosławieństwo pojazdów z racji 
patrona kierowców św. Krzysztofa. 
Ofiary składane przy poświęceniu 
przeznaczone są na wsparcie 
misjonarzy diecezji opolskiej.

 W niedzielę 26 lipca uroczystość 
św. Anny, głównej patronki diecezji 
opolskiej. Uroczystości odpustowe 
na Górze Świętej Anny.

 Do I Komunii Świętej dzieci 
przystąpią w naszej Parafii 
13 września br. o godzinie 11.00, 
natomiast Sakrament Bierzmowania 
będzie udzielony w naszym 
dekanacie 27 i 28 września br.

 Na dalsze dni wakacyjne, życzymy 
wiele radości i bezpiecznego 
wypoczynku.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym tygodniu. 

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

 Dzisiaj obchodzimy uroczystość 
św. Anny - głównej patronki Diecezji 
Opolskiej. Uroczystości odpustowe na
Górze Świętej Anny. W poniedziałek 
wspomnienie św. Joachima ojca 
Najświętszej Marii Panny, we wtorek 
wspomnienie św. Szarbela, w środę 
wspomnienie  św. Marty, w czwartek 
wspomnienie św. Piotra Fryzologa - 
biskupa, w piątek wspomnienie św. 
Ignacego Loyoli - prezbitera, 
w sobotę wspomnienie św. Alfonsa 
Marii Liguoriego - biskupa i doktora 
kościoła

 W sobotę 1 sierpnia pierwsza 
sobota miesiąca Nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi
i odwiedziny chorych od godz. 9.00.

 W następną niedzielę 2 sierpnia 
odpust Porcjunkuli związany z Matką 
Bożą Anielską. Odpust zupełny można
uzyskać we wszystkich kościołach 
parafialnych pod zwykłymi 
warunkami.

 Dzisiaj po każdej Mszy Świętej 
święcimy pojazdy, ofiary składane 
przy tej okazji przeznaczone są na 
potrzeby misjonarzy naszej diecezji. 
Za tydzień 2 sierpnia kolekta 
diecezjalna na WMSD i instytucje 
diecezjalne w Opolu.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA -
19.07.2020

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
- 26.07.2020



 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: 20.07., 22.07., 23.07., 28.07., 29.07., 30.07., 17.08., 
21.08., 24.08., 01.09., 03.09., 05.09., 09.09., 20.09., 12.09.

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

25.07. - Tkocz Joanna, Otawa Adrianna, Duda Dominika
01.08. - Palowski Maria, Palowski Julia, Sedlaczek Edyta
08.08. - Wileczelek Beata, Wileczelek Nikol, Przybyła Beata
14.08. - Kupka Klaudia, Fuchs Anna, Skrenik Elżbieta
22.08. - Krymer Jolanta, Gładki Agnieszka, Paskuda Maria
29.08. - Pietrasz Krystyna, Kostka Teresa, Kacorzyk Grażyna

 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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