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Matko Boża Piekarska wstawiaj się za nami!

Modlitwa do Matki Bożej Piekarskiej – Lekarki

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako
Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby 

i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również 
w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne

uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy 
o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze

rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc 
i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia. Głęboko

wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś
w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy

przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych,
kalekich i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami
zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych. Polecając

się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić.
Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy

i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. 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 – 31.08.2020
1800 Za † Pawła Bilik

WTOREK – 01.09.2020
1800 Intencja wolna

ŚRODA – 02.09.2020
180 Za †† Gerarda

i Agnieszkę Wicha

CZWARTEK – 03.09.2020
1800 Msza szkolna

Intencja wolna

PIĄTEK – 04.09.2020
1800 Za †† Ernesta Wileczelek 

i †† rodziców z obu stron

SOBOTA – 05.09.2020
1800 Za † matkę Jadwigę Rybarz 

w 100. rocznicę urodzin 
i † męża Józefa

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 06.09.2020

730 Godzinki
800 Za †† Anielę i Józefa Iżyk

1000 Za †† Jana i Annę Przybyła 
i † syna Alojzego

1430 Nieszpory
1500 Za † męża Joachima Krymer

PONIEDZIAŁEK – 07.09.2020
1800 Za † Krystynę Nawrat 

w dniu urodzin

WTOREK – 08.09.2020
1800 Za † Józefa Kubik 

†† dwie żony i syna

ŚRODA – 09.09.2020
1800 Intencja wolna

CZWARTEK – 10.09.2020
1800 Msza szkolna

Intencja wolna

PIĄTEK – 11.09.2020
1800 Za †† rodziców Renatę 

i Ericha Rybarz

SOBOTA – 12.09.2020
1800 Za † Annę i Ewalda Thaut 

i Frydolina Piprek
 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

– 13.09.2020
730 Różaniec
800 Za † Martę Wyleczelek 

†† męża i trzech synów
1000 Za †† Marię i Ryszarda Otawa
1100 I Komunia Święta
1430 Nabożeństwo Fatimskie

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

 1 września dzieci rozpoczynają nowy 
rok szkolny, módlmy się 
o błogosławieństwo w tym roku 
szkolnym i bezpieczną naukę.

 W czwartek 3 września wraca Msza 
św. szkolna, zapraszamy dzieci 
i młodzież.

 W tym tygodniu przypada pierwszy: 
czwartek, piątek i sobota  miesiąca. 
Zachęcamy do modlitwy o powołania 
kapłańskie i zakonne, spowiedzi 
pierwszo-piątkowej i udziału w 
nabożeństwach do Serca Jezusowego 
i Miłosierdzia Bożego i do 
Niepokalanego Serca Maryi. W sobotę 
od godziny 9.00 odwiedziny chorych.

 W czwartek 3 września o godzinie 
17.00 spotkanie z dziećmi 
przystępującymi do I Komunii Świętej,
a po Mszy św. z młodzieżą 
przygotowującą się do Sakramentu 
Bierzmowania. Spotkania odbędą się 
w Kościele.  Terminy spotkań z dziećmi
do I Komunii świętej które będą 
przystępować w 2021 i Bierzmowania 
ustalone zostaną w terminie 
późniejszym.

 Za tydzień 6 września kolekta na 
WMSD i instytucje diecezjalne.

 Serdeczne Bóg zapłać za dostarczone 
elektrośmieci, dochód posłuży 
misjonarzom w ich pracy. Dziękujemy 
również wszystkim, którzy 
bezpośrednio zaangażowali się 
w tą akcję.

 Dziękuję również bardzo za remont 
górnej części plebanii i inne prace na 
plebani i wokół kościoła.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 Dzisiaj pierwsza niedziela 
miesiąca, po każdej Mszy świętej 
adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

 W niedzielę  13 września 2020 
o godzinie 11.00 dzieci z naszej 
parafii przystąpią do I Komunii 
Świętej. Spotkanie i spowiedź 
Święta dzieci przystępujących 
do I Komunii Świętej, rodziców 
i rodziców chrzestnych w sobotę 
12 września 2020 o godz. 10.00.

 13 września przypada również 
nabożeństwo Fatimskie, odbędzie 
się zamiast Nieszporów o godzinie
14.30, serdecznie zapraszamy.

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona 
jest na WMSD i instytucje 
diecezjalne, natomiast za tydzień 
13 września zbiórka do puszek na
Wydział Teologiczny w Opolu.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA -
30.08.2020

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
- 06.09.2020



 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:

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
10.10. - Zagata Matylda, Fidelus Jadwiga, Glenc Grażyna
17.10. - Czekała Daria, Karapulka Eleonora, Karapulka Daria

 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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