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Matko Boża Kalwaryjska wstawiaj się za nami!

Modlitwa do Matki Bożej Kalwaryjskiej

Najukochańsza Matko Kalwaryjskiego
Sanktuarium, Pani Ty nasza,

największa po Bogu pociecho! 
Z głęboką pokorą i dziecięcą ufnością

zbliżamy się do Ciebie i błagamy, żebyś
nam wyjednała u Swego Syna
miłosierdzie za nasze grzechy 
i skuteczną pomoc w naszych

potrzebach.

W tym miejscu przez Ciebie wybranym
tak wiele razy pomagałaś ludziom

cierpiącym, smutnym i nieszczęśliwym.

Dlatego i my ufamy, że nas nie
opuścisz w naszych zmartwieniach, ale
jako Matka najlepsza, weźmiesz nas 
w swoją opiekę teraz i przy śmierci.

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 – 17.08.2020
1700 Za †† Amalię Ciuberek 

i Ewę Jusek

WTOREK – 18.08.2020
800 Za † Dorotę Zdrzałek

ŚRODA – 19.08.2020
1700 Za †† Brunona 

i Józefa Ryborz

CZWARTEK – 20.08.2020
1700  Za † Alojzego Gonsior 

i †† rodziców

PIĄTEK – 21.08.2020
1700 Intencja wolna

SOBOTA – 22.08.2020
1700 Za † Ericha Jusek

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 23.08.2020

630 Różaniec
700 Za †† Helenę i Karola Kupka
900 Za †† Gerarda, Jerzego, 

Wilhelma
1430 Nieszpory

PONIEDZIAŁEK – 24.08.2020
1800 Za † Manfreda Rycka

WTOREK – 25.08.2020
1800 Za †† Teodora i Jadwigę Zajdel

ŚRODA – 26.08.2020
1800 W intencji matek i niewiast

CZWARTEK – 27.08.2020
1800 Za †† Barbarę 

i Leopolda Kucharz

PIĄTEK – 28.08.2020
1800 Za † Krystynę Matuszek

SOBOTA – 29.08.2020
1800 Za † Horsta Pawliński
 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

– 30.08.2020
730 Różaniec
800 W intencji Bogu wiadomej

1000 Za † ojca Roberta Swientek
1100 Msza Św. Dożynkowa 

dziękczynna za plony z prośbą 
o błogosławieństwo rolników 
i za †† rolników

1430 Nieszpory
1500 Za † Joannę Wolnik

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 poniedziałek 17 sierpnia 
Uroczystość św. Jacka - głównego 
patrona metropolii Śląskiej.

 W dniach od 16-22 sierpnia Opolska 
Pielgrzymka na Jasną Górę.

 Dzisiejsza składka z racji trzeciej 
niedzieli jest inwestycyjna 
przeznaczona na cele naszego Kościoła
i parafii. W dniu dzisiejszym przed 
kościołem zbiórka do puszek na 
pomoc dla zniszczonego wybuchem 
Bejrutu, wielu mieszkańców straciło 
najbliższych, domy, pracę, wszystko. 
300 tysięcy mieszkańców zostało bez 
dachu nad głową, włączmy się 
w dzieło pomocy potrzebującym za 
pośrednictwem Caritasu.

 Informujemy, że 18 sierpnia br. do 
godziny 10.30 w naszej parafii 
prowadzona będzie akcja zbierania 
elektrośmieci, które należy składować 
przy bramie cmentarnej (od pól). 
Uwaga! o godzinie 11.00 nastąpi 
odbiór tych śmieci i po tej 
godzinie nic już nie składujemy. 
Szczegółowe ulotki informacyjne są na
stoliku przy wyjściu z Kościoła. 
Dochód z tej akcji przeznaczony jest 
na Misje prowadzone przez Misjonarzy
diecezji Opolskiej.

 W związku z wyjazdem ks. Proboszcza
w tym tygodniu (17-23.08) Msze św. 
o zmienionych godz., w tygodniu 
będzie o godz. 17.00 z wyjątkiem 
wtorku Msza św. o godz. 8.00, 
a w niedziele o godz. 7.00 i 9.00, 
różaniec o godz. 6.30 

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 W środę 26 sierpnia Uroczystość 
NMP Częstochowskiej. 

 Od piątku do niedzieli 
28-30.08. br. na a Górze św. Anny
uroczystości odpustowe ku czci 
Aniołów Stróżów z obchodami 
kalwaryjskimi.

 W następną niedzielę 
30 sierpnia o godzinie 11.00 
odprawiona zostanie Msza św. 
Dożynkowa dziękczynna za plony 
z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże dla 
rolników i za dusze zmarłych 
rolników.

 Kończy się czas wakacji 
przypominamy dzieciom, 
młodzieży i rodzicom 
o sakramencie pojednania przed 
rozpoczęciem roku szkolnego.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

XX NIEDZIELA ZWYKŁA -
16.08.2020

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
- 23.08.2020



 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: 21.08. (1700), 01.09., 03.09., 05.09., 09.09., 10.09., 
22.09. (1800), 02.10., 11.10. (1500)

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

22.08. - Krymer Jolanta, Gładki Agnieszka, Paskuda Maria
29.08. - Pietrasz Krystyna, Kostka Teresa, Kacorzyk Grażyna
05.09. - Gonsior Alicja, Raida Monika, Chromik Urszula
12.09. - Smołka Iwona, Mucha Wioletta, Siedel Ingrid
19.09. - Billy Małgorzata, Billy Angelika, Głowacz Joanna
26.09. - Wramba Brygida, Kudelka Anna, Liszka Urszula
03.10. - Liszka Monika, Pacia Marcela, Piegza Beata

 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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