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Święta Rito wstawiaj się za nami!

Święta Rito zjednoczona z Chrystusem w jego
cierpieniu i śmierci, wstawiaj się za nami, abyśmy

dźwigając nasze krzyże nie poddawali się
zwątpieniom i rozpaczy. Ucz miłości, która potrafi

cierpieć dla zbawienia świata. Wyproś nadzieję,
która żyje obietnicą zmartwychwstania i wejścia
do chwały nieba. Przyczyniaj się we wszystkich

potrzebach naszych, doczesnych i wiecznych. Daj
nam tak patrzeć na życie, byśmy umieli dostrzec,

iż Bóg jest stale przy nas. Nie dozwól, aby zło
i cierpienie osłabiły w nas wiarę lub doprowadziły

do jej utraty. Ucz nas kochać Jezusa, któremu
niech będzie chwała przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Święta Rita urodziła się około 1380 r. w rodzinie ubogich górali we Włoszech. Na
chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem) Rita zgodnie z życzeniem
rodziców wyszła za mąż i była matką dwóch synów. Gdy została wdową, a synowie  zmarli w
czasie epidemii wstąpiła do zakonu augustianek. Miała szczególne nabożeństwo do Bożej
męki i prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który
ranił Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. Na jej głowie wytworzyła się bolesna
rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Rita odznaczała się
posłuszeństwem, duchem modlitwy i  cierpliwości.  Będąc prostą i  niewykształconą osobą,
osiągnęła szczyty kontemplacji.

Zmarła 1457 r. Kanonizowana 24 maja 1900 r. Szczególnym miejscem kultu św.
Rity w Polsce jest klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w kościele św. Katarzyny
przechowywane  są  relikwie  św.  Rity.  Św.  Rita  jest  patronką  spraw  bardzo  trudnych
i beznadziejnych , a jej święto przypada 22 maja. Tego dnia następuje poświęcenie róż ku
jej czci, a ich płatki przynoszą ulgę w cierpieniu i zdrowie w chorobie. Symbolem św. Rity
jest róża – połączenie radości z cierpieniem.

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 – 10.05.2021
1800 Za †† Marię 

i Ryszarda Otawa

WTOREK – 11.05.2021
1800 Za †† Alfreda 

i Wilhelminę Juraszek

ŚRODA – 12.05.2021
1800 Za † Marię Zbeczka

CZWARTEK – 13.05.2021
1800 Msza Św. szkolna 

Za † ojca Helmuta Klimża

PIĄTEK – 14.05.2021
1800 Za † Karolinę Hładka 

i † syna Stanisława

SOBOTA – 15.05.2021
800 Za † brata Krystiana 

w rocznicę urodzin

NIEDZIELA – 16.05.2021
UROCZYSTOŚĆ

WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO

/// KOLEKTA INWESTYCYJNA NA 
POTRZEBY NASZEGO 
KOŚCIOŁA I PARAFII ///

730 Godzinki
800 Za żyjących członków 

Żywego Różańca
1000 Za † Roberta Swientek
1430 Nabożeństwo Majowe
1500 Za † Eugeniusza Kozubek 

w 2. rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 17.05.2021
1800 Za † Henryka Raida

WTOREK – 18.05.2021
1800 Za † męża Norberta Palowski 

w 4. rocznicę śmierci

ŚRODA – 19.05.2021
1800 Za † Ewę Jusek 

w rocznicę śmierci

CZWARTEK – 20.05.2021
1800 Msza Św. szkolna

Za †† Rudolfa i Katarzynę Billy

PIĄTEK – 21.05.2021
1800 Za † Henryka Wolnik

SOBOTA – 22.05.2021
800 W intencji pewnej rodziny 

Bogu wiadomej
1500 W intencji Laury Marii Simmert 

– Chrzest Święty
 
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO – 23.05.2021
730 Różaniec
800 W intencji matek i niewiast

1000 Za †† rodziców Anielę 
i Franciszka Lampa

1430 Nabożeństwo Majowe

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 tym tygodniu przypadają dni modlitw 
o urodzaje, ale zgodnie z dekretem 
Biskupa Opolskiego nie będzie procesji.

 W czwartek 13 maja rozpoczynamy  
Nabożeństwa Fatimskie, w miesiącu 
maju bez procesji.

 Od piątku 14 maja rozpoczynamy 
Nowennę przed Zesłaniem Ducha 
Świętego

 W sobotę 15 maja wspomnienie św. 
Izydora, rolnika.

 W przyszłą niedzielę 16 maja przypada 
uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. 

 Dzisiaj zbiórka do puszek na remont 
katedry opolskiej, a w przyszłą niedzielę 
16 maja kolekta inwestycyjną na 
potrzeby naszego Kościoła i parafii. 

 Informujemy że zgodnie z ustaleniami 
z Radą Parafialną dopuszcza się inne 
firmy zajmujące się pochówkiem 
zmarłych na naszym cmentarzu niż 
dotychczas (wybrane przez rodzinę). 
Jednakże przypominamy, że to na 
rodzinie zmarłego spoczywa obowiązek 
dopilnowania aby wybrana firma 
zachowała porządek na cmentarzu.

 Rada Parafialna informuje, że w dniu 
22 maja br. tj. sobota będzie 
prowadzona zbiórka złomu. każdy 
chętny, który chciałby przekazać złom 
jest proszony o podanie tej informacji 
panu kościelnemu do zakrystii lub 
któremuś z członków Rady Parafialnej. 
Dochód zostanie przeznaczony na dalsze 
prace remontowe. Za ofiarność wielkie 
Bóg zapłać. 

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 Dzisiaj obchodzimy Niedzielę 
Wniebowstąpienia Pańskiego.

 W piątek 21 maja wspomnienie św. 
Jana Nepomucena - prezbitera 
i męczennika, a w sobotę 22 maja 
wspomnienie św. Rity – zakonnicy.

 W przyszłą niedzielę 23 maja 
obchodzimy Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, kończącą okres 
Wielkanocny. 

 Przypominamy, że od poniedziałku do
piątku po Mszy św. o godzinie 18.00, 
w sobotę po Mszy św. o godzinie 
8.00, a w niedzielę o godzinie 14.30 
jest nabożeństwo majowe.

 Dzisiejsza kolekta z racji 3 niedzieli 
jest kolektą inwestycyjną na potrzeby
naszego Kościoła i parafii.

 Dziękujemy za sprzątanie kościoła 
w tym tygodniu.

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

VI NIEDZIELA
WIELKANOCNA - 09.05.2021

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA

PAŃSKIEGO
NIEDZIELA - 16.05.2021



 Msza Święta – w dni powszednie o godz. 1800, 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).

 Nieszpory w każdą niedzielę o godz. 1430.
 Godzinki do Niepokalanego poczęcia Matki Bożej będą śpiewane w I i III niedzielę 

miesiąca o godz. 730.
 Nabożeństwa majowe codziennie po Mszy Św. o godz. 1800, a w niedzielę o 1430.
 W I niedzielę miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy Św.
 Nabożeństwo do Trójcy Świętej w każdy wtorek po Mszy Św.
 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: 28.05., 29.05., 31.05., 01.06., 03.06. (800, 1000, 1500), 
06.06. (1500), 12.06., 16.06., 21.06., 22.06., 23.06., 01.07., 04.07. (1500), 05.07., 
06.07., 08.07., 09.07., 11.07. (800, 1500), 15.07.

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

15.05. - Kozimor Maria, Smołka Róża, Smołka Daniela
22.05. - Urbańczyk Klaudia, Kurzok Dorota, Bozigórska Bożena
29.05. - Fila Diana, Wileczelek Róża, Breuer Karina
05.06. - Pawełek Sabina, Folwarczny Aniela, Burdzik Jolanta
12.06. - Wolnik Sabrina, Mitko Łucja, Mitko Nikola

 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 od wtorku do soboty po Mszy Św.
W niedzielę i poniedziałek Kancelaria nieczynna. 
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KANCELARIA PARAFIALNA
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NABOŻEŃSTWA


