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Błogosławiona Maria Luiza Merkert
 

MODLITWA DO BŁOGOSŁAWIONEJ
MARII LUIZY MERKERT

Mario Luizo, prosimy Ciebie
Wyproś nam łaski u Boga w niebie,
Byśmy Twym śladem wiernie stąpali
I w dobrych czynach naśladowali.
 

Byśmy nie szczędząc sił ani czasu,
Z otwartym sercem dzielnie szli naprzód.
Widząc i smutek i żal bliźniego,
Nieśli mu pomoc w trosce o niego.
 

Mario Luizo, naucz nas kochać,
Jak Ty kochałaś bliźnich i Boga,
Miłością ufną w Boskie ramiona,
Z wiarą, że wszystkie trudy pokona.
 

Niech z Twą pomocą wszelki strach zginie,
Mądrość, odwaga niech na nas spłynie.
Niech Twoje dzieło w nas rozkwita
I czułym sercem każdy dzień wita.

Błogosławiona Maria Luiza Merkert
urodziła się 21 września 1817 r.  w Nysie. Po śmierci  matki  sprzedały z siostrą skromny
majątek  i  poświęciły  się  pomocy  opuszczonym  chorym  i  bezdomnym  w  Nysie.
W dniu 27 września 1842 r. złożyły przed obrazem Serca Pana Jezusa w nyskim kościele św.
Jakuba  i  św.  Agnieszki  akt  oddania  -  zobowiązały  się  nieść  pomoc  potrzebującym bez
względu na wyznanie, narodowość i  płeć.  Założyła  Zgromadzenie Sióstr  św.  Elżbiety dla
pielęgnacji opuszczonych chorych w ich własnych domach.  Pod jej kierownictwem powstało
90 domów zakonnych, 12 szpitali i wiele domów opieki aż w 9 diecezjach.

Bardzo ważne! Uwaga drodzy Parafianie!
Zgodnie  z  przepisami  w  kościołach  i  innych  obiektach  kultu  religijnego  obowiązuje
bezwzględny  nakaz  zakrywania  ust  i  nosa  za  wyjątkiem  kapłana.  Prosimy  wiernych
o przestrzeganie przepisów i zaleceń służb sanitarnych dotyczących ograniczeń związanych
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19. Jest to przejawem troski
i miłości bliźniego.

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 – 09.11.2020
1700 Za † Brunona Ryborz 

w 1. rocznicę śmierci

WTOREK – 10.11.2020
1700 Za † Jadwigę Nowak 

za †† rodziców Nowaków 
i Stasiów i + Rudolfa 
Tomaszka

ŚRODA – 11.11.2020
1700 Za † Stanisława Gładki 

w 2. rocznicę śmierci

CZWARTEK – 12.11.2020
1700 Msza szkolna

Za †† Marię i Marcina Kilimnik

PIĄTEK – 13.11.2020
1700 Za † Marię Zbeczka 

w 30. dzień po śmierci

SOBOTA – 14.11.2020
1300 Do Opatrzności Bożej 

w intencji Jerzego 
i Jadwigi Paskuda

1700 Za † męża Norberta Palowski

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
– 15.11.2020

/ kolekta inwestycyjna 
na cele parafialne /

730 Godzinki
800 Za † Dorotę Zdrzałek

1000 W intencji parafian – rocznica 
poświęcenia Kościoła

1430 Nieszpory
1500 Za † Adolfa Wyleczelek 

i † Adama Smołka

PONIEDZIAŁEK – 16.11.2020
1700 Za †† Franciszka Opic, 

żonę dwóch synów i córkę

WTOREK – 17.11.2020
1700 Za † Joannę Wolnik 

w rocznicę urodzin

ŚRODA – 18.11.2020
1700 Za † Henryka Raida 

w 30. dzień po śmierci

CZWARTEK – 19.11.2020
1700 Msza szkolna

Za †† Martę Płaczek 
i męża Józefa

PIĄTEK – 20.11.2020
1700 Za † ojców Ernesta Wileczelek 

i Tadeusza Berek

SOBOTA – 21.11.2020
1700 Intencja wolna
 
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

– 22.11.2020
730 Różaniec
800 Za †† Annę i Franciszka Mira

1000 Za † matkę Teresę Przybyła
1430 Nieszpory

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 druga niedziela miesiąca po 
Mszy Św. o godzinie 8.00 i 10.00 
zmiana Tajemnic Żywego Różańca 
z błogosławieństwem

 W tym tygodniu w liturgii Kościoła 
wspominamy: 
we wtorek św. Leona Wielkiego - 
papieża, 
w środę św. Marcina z Tours- biskupa, 
w czwartek św. Jozafata - męczennika,
w piątek św. Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna – 
pierwszych męczenników Polski, 
a w sobotę bł. Marię Luizę Merkert – 
dziewicę

 W środę 11 listopada przypada 
Rocznica Odzyskania Niepodległości 
Polski.

 Dzisiaj zbiórka do puszek na pomoc 
Kościołowi w potrzebie, a za tydzień 
z racji trzeciej niedzieli miesiąca 
składka inwestycyjna na potrzeby 
naszej parafii.

 Ze względu na ograniczenia w związku
z sytuacją epidemiczną zawieszone 
zostają spotkania dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia 
I Komunii Świętej i Sakramentu 
Bierzmowania. 

 Prosimy wiernych o przestrzeganie 
przepisów i zaleceń służb sanitarnych 
dotyczących ograniczeń związanych 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania
się koronawirusa Covid-19, 
szczególnie zakrywaniu nosa i ust, 
dystansu społecznego i dezynfekcji. 
Jest to przejawem troski i miłości 
bliźniego.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 W liturgii Kościoła w bieżącym tygodniu 
wspominamy: 
we wtorek  św. Elżbietę Węgierską, 
w środę bł. Karolinę Kózkówną - dziewicę 
i męczennicę, 
w piątek św. Rafała Kalinowskiego, 
a w sobotę Wspomnienie Ofiarowania 
Najświętszej Marii Panny.

 Cały miesiąc listopad modlimy się za 
zmarłych.

 Przypominamy o nabożeństwach: 
Nowenna do Trójcy Świętej – patrona 
naszej Parafii, do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i do Miłosierdzia Bożego.

 Dzisiejsza kolekta z racji 3 niedzieli  
miesiąca inwestycyjna, natomiast za 
tydzień 22 listopada zbiórka do puszek 
na remont Katedry Opolskiej.

 Ze względu na ograniczenia w związku 
z sytuacją epidemiczną zawieszone zostają
spotkania dzieci przygotowujących się do 
przyjęcia I Komunii Świętej i  Sakramentu 
Bierzmowania oraz spotkania formacyjne 
Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Marianek.

 Przypominamy i prosimy wiernych 
o przestrzeganie przepisów i zaleceń 
służb sanitarnych dotyczących ograniczeń 
związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa 
Covid-19, szczególnie zakrywaniu nosa 
i ust, dystansu społecznego i dezynfekcji. 
Jest to przejawem  odpowiedzialności, 
troski i miłości bliźniego.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
- 08.11.2020

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
- 15.11.2020



 Msza Święta – w dni powszednie o godz. 1700,
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: 
21.11., 06.12. (1500), 07.12., 08.12., 09.12., 10.12., 11.12., 13.12. (1500), 14.12., 
15.12., 22.12., 23.12., 25.12. (1000, 1500), 26.12. (800 oraz 1500)

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

14.11. - Tomaszek Krystyna, Hetwer Maria, Grygarczyk Joanna
21.11. - Bedrunka Justyna, Bedrunka Natalia, Głowacz Karina
28.11. - Adamek Beata, Milion Sabina, Pieczka Rozwita
05.12. - Szulik Małgorzata, Koczy Małgorzata, Paloch
12.12. - Klimża Gabriela, Billik Monika, Sojka Małgorzata
19.12. - Bielaczek Jolanta, Bielaczek Izabela, Madeja Róża

 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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