
NASZO  NASZO  
 PARAFIJA PARAFIJA

  Pismo parafii pw. Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie

nr 24/2020 (50)
23.11.2020-06.12.2020

Święta Barbaro módl się za nami!
 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Barbary

Święta Barbaro, któraś zostawiła Kościołowi
świetlany przykład czystości i męstwa, 
wstaw się za nami do Boga, 
abyśmy przez Twoje zasługi 
otrzymali pomoc we wszystkich potrzebach
oraz obronę we wszystkich niebezpieczeństwach.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Święta Barbaro, módl się za nami

Święta  Barbara –  żyjąca  w  III  wieku  dziewica,
męczennica,  jedna  z  Czternastu  Świętych
Wspomożycieli,  święta  Kościoła  katolickiego
i prawosławnego. Pochodziła z pogańskiej rodziny, gdy
w  czasie  pobierania  nauk  zetknęła  się
z chrześcijaństwem ochrzciła się. Ojciec Barbary chciał
ją  zmusić  do  wyparcia  się  wiary,  doniósł  na  nią  do
władz  prześladujących  wówczas  chrześcijan.  Została
uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią objawić
się  jej  anioł  z  kielichem i  hostią.  Ścięta  mieczem,  
do śmierci nie wyparła się wiary. Jako patronkę dobrej
śmierci czczą św. Barbarę przede wszystkim ci, którzy
na  śmierć  nagłą  i  niespodziewaną  są  najwięcej
narażeni:  górnicy,  strażacy,  hutnicy,  marynarze,
rybacy,  minerzy,  saperzy,  żołnierze,  kamieniarze,
więźniowie, strażnicy. Polecają się jej wszyscy, którzy
chcieli sobie uprosić u Pana Boga śmierć szczęśliwą. 

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 – 23.11.2020
1630 Za † Rainharda Iżyk 

w 1. rocznicę śmierci

WTOREK – 24.11.2020
1700 Za † Waldemara Jęczmienny 

w 30. dzień po śmierci

ŚRODA – 25.11.2020
1700 Za † ojca Jana Zbeczka

CZWARTEK – 26.11.2020
1700 Msza szkolna

Za † Krystynę Matuszek

PIĄTEK – 27.11.2020
1700 Za † Joachima 

i Martę Gonsior

SOBOTA – 28.11.2020
1700 Za † Alojzego Gonsior 

w rocznicę śmierci

PIERWSZA NIEDZIELA 
ADWENTU – 29.11.2020

730 Różaniec
800 Za †† dziadków Wilhelminę 

i Alojzego Jusek
1000 W intencji za żyjących 

i zmarłych kolejarzy
1430 Nieszpory
1500 Za † Marię i Pawła Okrent

PONIEDZIAŁEK – 30.11.2020
1700 Za † Pawła Bilik

WTOREK – 01.12.2020
1700 Za †† Erwina i Jadwigę Kubik

ŚRODA – 02.12.2020
1700 Za † Ewę Jusek 

w dniu urodzin

CZWARTEK – 03.12.2020
1700 Msza szkolna

Za †† Ryszarda i Marię Otawa

PIĄTEK – 04.12.2020
1000 W intencji górników żyjących 

i zmarłych
1700 O zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla Artura

SOBOTA – 05.12.2020
1700 Za † Barbarę Kutermak 

z okazji imienin
 
DRUGA NIEDZIELA 

ADWENTU – 06.12.2020
730 Godzinki
800 Za † ojca Adolfa Wyleczelek

1000 Za † Mieczysława 
i Alfredę Maksymowicz

1430 Nieszpory
1500 Za † Józefa Ryborz 

w 1. rocznicę śmierci

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

 Dziś przypada Uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata. 
Po każdej Mszy św. prosić będziemy 
o Boskie Królowanie w naszej 
ojczyźnie, w naszej parafii, w naszych 
rodzinach, w naszych sercach 
zawierzając w akcie oddania całe 
swoje życie Chrystusowi Królowi 
Wszechświata.

 W przyszłą niedzielę pierwsza 
Niedziela Adwentu – czas pobożnego, 
a zarazem radosnego oczekiwania na 
przyjście Syna Bożego do ludzi. Msza 
św. roratnia będzie odprawiana 
codziennie o godzinie 17.00, 
szczególnie gorąco zapraszamy na 
adwentowe spotkania dzieci 
i młodzież. Przychodzimy do Kościoła 
z lampionami. Tematyka rorat oparta 
będzie na podstawie „Gościa 
Niedzielnego”. 

 Dzisiaj przed Kościołem zbiórka do 
puszek na remont Katedry Opolskiej.

 Jutro Msza Święta wyjątkowo 
o godzinie 16.30.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy 
Nowy Rok Liturgiczny. Pierwszym 
okresem, w który właśnie wchodzimy jest 
Adwent – jest to czas głębokiej zadumy 
i poważnej refleksji, który budzi w nas 
tęsknotę, pragnienie, oczekiwanie. Msza 
Święta będzie odprawiana codziennie 
o godzinie 17.00. Przychodzimy do 
Kościoła z lampionami. Szczególnie gorąco
zapraszamy na spotkania roratnie od 
poniedziałku do soboty dzieci i młodzież. 
Prosimy o zachowanie dystansu w czasie 
rorat.

 Od dzisiaj w naszej parafii rozprowadzane 
będą opłatki wigilijne które będą 
poświęcone o godz.10.00, oraz świece 
Bożonarodzeniowe można będzie je nabyć 
po Mszy św. u pana Franciszka. Ofiary 
składane za opłatki i świece są 
przeznaczone na cele dobroczynne 
Diecezji Opolskiej. 

 W liturgii Kościoła obchodzimy: 
w  poniedziałek 30 listopada święto św. 
Andrzeja – apostoła, 
we wtorek wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego- prezbitera, 
w czwartek wspomnienie św. Barbary, 
w sobotę wspomnienie św. Ambrożego – 
biskupa.

 W tym tygodniu przypadają: pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Odwiedziny chorych jak zwykle w sobotę 
od godziny 9.00.

 W niedziele 6 grudnia przypada św. 
Mikołaja, dzieci z naszej parafii odwiedzi 
św. Mikołaj po Mszy Św. o godz. 10.00.

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na 
WMSD i instytucje diecezjalne, w następną
niedzielę 6 grudnia będzie zbiórka do 
puszek na Kościół na Wschodzie.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
- 22.11.2020

PIERWSZA NIEDZIELA
ADWENTU - 29.11.2020



 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
 Msza Święta – Roraty codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 1700

 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: 07.12., 08.12., 09.12., 11.12., 13.12. (1500), 14.12., 
15.12., 23.12., 25.12. (1000, 1500), 26.12. (800 oraz 1500)

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

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. - Madeja Wioletta, Madeja Róża, Gonsior Ingrid
Przed Świętami - Gonsior Maria, Latoń Teresa, Simmert Marcela, 

Błaszczok Urszula, Wittek Monika
 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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