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6 sierpnia - Uroczystość Przemienienia Pańskiego

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę, wysoką,
osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło. A oto im się ukazali  Mojżesz i  Eljasz, którzy rozmawiali
z Nim. Gdy Oni tak rozmawiali, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się
głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.

Przemienienie Pańskie jest ukazaniem chwały po zmartwychwstaniu.
Zmartwychwstanie promienieje pięknem.

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 – 03.08.2020
1800 Za †† Józefa i Marię Adamek

WTOREK – 04.08.2020
1800 Za †† Teresę Ebhardt 

i †† syna i córkę

ŚRODA – 05.08.2020
1800 Za †† rodziców Renatę 

i Ericha Rybarz

CZWARTEK – 06.08.2020
1800  Za †† męża Ditra Pawełek

PIĄTEK – 07.08.2020
1800 W intencji Emila Ciuberek 

z okazji urodzin

SOBOTA – 08.08.2020
1700 W intencji Leny Lischka 

z okazji 1 urodzin
1800  Za †† Antoniego 

i Antoninę Ciepły

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 09.08.2020

730 Różaniec
800 Za † Józefa Studniczek

1000 Za †† Henryka Olszar i żonę
1430 Nieszpory
1500 Za †† Agnieszkę Szklarz 

w 3 rocznicę śmierci 
i †† Mieczysława Trzebuniak, 
ojczyma Eugeniusza Kudzia 
i † Rainholda Szulik

1600 Chrzest święty
Nikolas Lischka

PONIEDZIAŁEK – 10.08.2020
1800 Za †† Martę i Karola Lazar 

i † córkę Hildegardę Semann

WTOREK – 11.08.2020
1800 Za † Za †Jadwigę Nowak 

i †† pokrewieństwo

ŚRODA – 12.08.2020
1800  Za † Ryszarda 

i Augustynę Głowacz

CZWARTEK – 13.08.2020
1800  Za † brata Stanisława Huczek 

i † siostrę Ilonę Paloc

PIĄTEK – 14.08.2020
1800 Za † Henryka Głowacz

SOBOTA – 15.08.2020
800 Za † Klarę Knapek

1000 Za † Jana Sedlaczek
1300 Dziękczynno-błagalna 

w intencji Heleny Cieśla 
w 80 rocznicę urodzin

1500 Za †† Marię i Józefa Szczepaniak 
 
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

– 16.08.2020
/ kolekta inwestycyjna 
na cele naszej parafii /

730 Godzinki
800 Za †† Edwarda Hen 

i †† rodziców
1000 Za † ojca Zbigniewa Woryna
1430 Nieszpory
1500 Za † matkę Annę Kroker

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

 Dzisiaj pierwsza niedziela sierpnia, 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
po każdej Mszy św.

 Miesiąc sierpień to miesiąc trzeźwości, 
módlmy się w intencji osób 
uzależnionych od alkoholu.

 W czwartek 6 sierpnia przypada święto 
Przemienia Pańskiego, w tym tygodniu 
przypada pierwszy czwartek i piątek 
miesiąca, nabożeństwa wg przyjętego 
porządku.

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na 
WMSD i instytucje diecezjalne.

 Na nadchodzący tydzień życzymy dużo 
radosnego wypoczynku w gronie rodziny.
Niech Matka Najświętsza czuwa nad 
nami, a rolnikom życzmy pogody 
sprzyjającej zbiorom plonów oraz 
zdrowia i sił.

 Drodzy Parafianie! Trwający czas 
epidemii zmusza nas nadal do 
respektowania pewnych ograniczeń 
i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie 
Biskupa Opolskiego z 28 maja br. 
Przypominam o obowiązku zasłaniania 
ust i nosa wiernym uczestniczącym        
w liturgii w kościele, przystępującym do 
spowiedzi  i przychodzącym do 
kancelarii parafialnej oraz o zasadzie 
dystansowania się wiernych 
przebywających na zewnątrz. 
Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek,
ale także jako wyraz miłości i szacunku 
dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje
obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych 
przestrzeniach bywają ona lekceważone. 
Trwajmy też nadal na modlitwie 
o ustanie epidemii, za jej ofiary, 
za chorych oraz tych, którzy niosą im 
pomoc.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 W tym tygodniu w liturgii Kościoła 
wspominamy: w poniedziałek święto 
św. Wawrzyńca - diakona 
i męczennika, w piątek wspomnienie 
św. Maksymiliana Marii Kolbego-
prezbitera i męczennika. 
W sobotę 15 sierpnia przypada 
uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny zwana także
świętem Matki Bożej Zielnej. 
W dniu tym Msze św. odbywać się 
będą tak jak w niedzielę. Na każdej 
Mszy św. będziemy święcić zioła, 
kwiaty, owoce, zboża. Prosimy 
o przygotowanie okolicznościowych 
wiązanek.

 W czwartek 13 sierpnia Nabożeństwo 
Fatimskie z procesją o godz. 18.00.

 W uroczystość Wniebowzięcia NMP 
kolekta diecezjalna  przeznaczona 
na Wydział Teologiczny w Opolu, 
natomiast w niedzielę 16 sierpnia 
z racji 3 niedzieli miesiąca kolekta 
inwestycyjna na cele naszej parafii.

 Informujemy, że 18 sierpnia br. 
w naszej parafii prowadzona będzie 
akcja zbierania elektrośmieci. 

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA -
02.08.2020

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
- 09.08.2020



 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: 17.08., 21.08., 01.09., 03.09., 05.09., 09.09., 10.09.
 Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.
 Sprzątanie kościoła:

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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