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Rok Świętego Józefa
CODZIENNA MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi
Dziewicy, mój najmilszy Opiekunie, że nigdy
nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się

pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc,
pozostał bez pociechy. 

Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie,
św. Józefie i z całym żarem ducha Tobie się

polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy;
przybrany Ojcze Odkupiciela, ale przyjmij 

ją łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Święty Józef jeden z najważniejszych świętych Kościoła, opiekun Jezusa i mąż Świętej Bożej
Rodzicielki. Józef wzorowo wywiązywał się z obowiązków głowy rodziny. Nie buntował się,
nie narzekał,  ale przyjmował każde słowo pochodzące od Boga. „Ukochany ojciec, ojciec
czułości,  w  posłuszeństwie  i  w  gościnności;  ojciec  twórczej  odwagi,  robotnik,  zawsze
w cieniu” - tymi słowami Papież Franciszek opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa.
w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym z okazji  150.
rocznicy  ogłoszenia  Oblubieńca  Maryi  patronem  Kościoła  katolickiego.  Papież  ogłosił  do
8  grudnia  2021  roku  specjalny  „Rok"  poświęcony  Opiekunowi  Jezusa.  Św.  Józef  jest
patronem dobrej śmierci. Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, obcy, uwięziony,
chory, jest „dzieckiem", nad którym czuwa św. Józef.

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 – 15.03.2021
1700 Intencja wolna

WTOREK – 16.03.2021
1700 Za † Emila Ciuberek 

od sąsiadów

ŚRODA – 17.03.2021
1700 Za † Halinę Gorczyca 

w 4 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 18.03.2021
1700 Msza Św. szkolna

Za † Franciszka i Augustynę 
Ściborskich i † syna Zygfryda

PIĄTEK – 19.03.2021
1700 Za † Pawła Bilik

SOBOTA – 20.03.2021
800 Za †† Paulinę i Alojzego Witek

NIEDZIELA – 21.03.2021
/ kolekta inwestycyjna
przeznaczona na remonty 
i potrzeby naszej parafii /

730 Godzinki
800 Do Bożej Opatrzności za 

otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo 
Boże dla rodziny Bogu 
wiadomej

1000 Chrzest Święty 
– Rafał Robert Gonsior

1400 Gorzkie Żale
1500 W intencji Łucji Mitko 

z okazji urodzin

PONIEDZIAŁEK – 22.03.2021
1700 Intencja wolna

WTOREK – 23.03.2021
1700 Intencja wolna

ŚRODA – 24.03.2021
1700 Intencja wolna

CZWARTEK – 25.03.2021
1700 Msza Św. szkolna

Intencja wolna

PIĄTEK – 26.03.2021
1700 Intencja wolna

SOBOTA – 27.03.2021
800 Intencja wolna

 
NIEDZIELA  – 28.03.2021

730 Różaniec
800 Intencja wolna

1000 Intencja wolna
1400 Gorzkie Żale

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

 Dzisiejsza czwarta Niedziela Wielkiego 
Postu – Laetare zwiastuje połowę okresu 
przygotowania paschalnego do Wielkanocy. 
Po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 10.00 
zmiana tajemnic Żywego Różańca.

 W liturgii Kościoła, w piątek 19 marca 
obchodzimy uroczystość Świętego Józefa, 
Oblubieńca NMP, w naszej Parafii trwa 
Nowenna do Świętego Józefa.

 Mija już trzeci tydzień Wielkiego Postu. 
Bierzmy czynny udział w  nabożeństwach 
wielkopostnych. 

 Zachęcamy do uczestniczenia 
w rekolekcjach wielkopostnych 
prowadzonych w TVP 3 oraz mediach 
społecznościowych, rekomendowanych 
przez Diecezję Opolską w terminach:
- dla dzieci 22-24 marca, godz. 9:30 
oraz w mediach społ. 
https://www.facebook.com/ziarnotvp/
- dla młodzieży 22-24 marca, godz.12:30, 
oraz w mediach społ. 
https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/
- dla dorosłych 26-28 marca, godz.20:30, 
oraz w mediach społ. 
https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/
Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, 
młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, 
każdy o czasie 23 minut.

 W czwartek 18 marca po Mszy Świętej 
szkolnej spotkanie z kandydatami do 
Bierzmowania z klas ósmych.

 W następną niedzielę trzecia niedziela 
miesiąca kolekta inwestycyjna 
przeznaczona na remonty i potrzeby naszej 
parafii.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 W czwartek 25 marca uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, przypada 
dzień Świętości Życia. W tym dniu na 
Mszy Świętej wszyscy chętni będą mogli
dokonać duchowej adopcji dziecka 
poczętego a jeszcze nie narodzonego. 
Deklaracje będą dzisiaj i jutro wyłożone 
na stoliku przy wejściu do Kościoła. 
Chętni proszeni są o pobranie               
i wypełnienie deklaracji które po Adopcji
złożą w Zakrystii. Na Mszy Świętej 
błogosławieństwo matek oczekujących 
potomstwa.

 Następna niedziela to Niedziela 
Palmowa czyli Męki Pańskiej, na Mszach
Świętych błogosławieństwo palm.

 W dalszym ciągu zachęcamy do udziału 
nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi 
Krzyżowej. 

 Dzisiejsza kolekta z racji trzeciej 
niedzieli miesiąca jest inwestycyjna 
przeznaczona na remonty i potrzeby 
naszej parafii. Za złożone ofiary Bóg 
zapłać.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

IV NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU - 14.03.2021

V NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU - 21.03.2021

https://www.facebook.com/ziarnotvp/
https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/
https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/


 Msza Święta – w dni powszednie o godz. 1700, w sobotę o godz. 800,
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).

 Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 1400.
 Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 1730 (po Mszy Św. wieczornej), 

dla dzieci na Mszy Św. Szkolnej w czwartek.
 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: 15.03., 16.03., 22.03., 23.03., 24.03., 25.03., 26.03., 
27.03., 28.03. (800, 1000), 30.03., 08.04., 10.04., 16.04., 23.04., 29.04., 30.04.

 Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.
 Sprzątanie kościoła:
  27.03. - Seemann Grażyna, Hanc Daniela, Hanc Halina, Hanc Aneta, Piprek Bernadeta

03.04. - Przybyła Anna, Przybyła Weronika, Marchlińska Ilona
10.04. - Łuska Kornelia, Ignacy Weronika, Wileczelek Żaneta
17.04. - Pawlińska Klaudia, Pawlińska Kamila, Otawa Regina
24.04. - Fidler Teresa, Fidler Nikola, Buchcik 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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