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Święta Moniko i Święty Augustynie
módlcie się za nami!

                                  
Święta  Monika  pochodziła  z  głęboko
chrześcijańskiej rodziny,  żona i matka
trojga  dzieci   mając  męża  poganina
i  syna  hulakę  nie  poddawała  się
w modlitwie o nawrócenie obojga. Pan
Bóg dał jej po wielokroć więcej: mąż
się  nawrócił  a  syn  został  jednym
z najsłynniejszych teologów w historii.

Święty  Augustyn,   w  młodości
prowadził próżne życie, szukał uciech,
miał nieślubne dziecko, dawał posłuch
herezjom  manichejczyków  i  pragnął
stać  się  sławny  dzięki  popisom
retorycznym.  Łzy  i  modlitwa  matki,
która nie opuszczała syna, ale szła za
nim  wszędzie,  modlitwą  i  płaczem
błagając  dla  niego  u  Boga
o nawrócenie w których nie ustawała
przez  wiele  lat  doprowadziły  do
nawrócenia syna do Kościoła, w wieku
33 lat  przyjął  chrzest  z  rąk  biskupa
Ambrożego,  później  założył  klasztor
gdzie nauczał przyszłych kapłanów i biskupów, klasztor stał się niczym seminarium.
Sam został również powołany na biskupa, był teologiem i doktorem Kościoła.

27  sierpnia  wspominamy  w  liturgii  św.  Monikę   patronkę  wdów  oraz  trudnych
małżeństw, natomiast 28 sierpnia wspominamy św. Augustyna patrona augustianów,
kanoników regularnych, magdalenek, drukarzy, wydawców, teologów.

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 – 16.08.2021
1800 Za † Henryka Raida

WTOREK – 17.08.2021
1800 Do Bożej Opatrzności i Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy 
w intencji Bernarda Thaut 
w 60. rocznicę urodzin

ŚRODA – 18.08.2021
1800 Za † Edwarda Hen 

i †† rodziców

CZWARTEK – 19.08.2021
1800 Intencja wolna

PIĄTEK – 20.08.2021
1800 Do Bożej Opatrzności 

i MB Nieustającej Pomocy 
w intencji Krystyny Wileczelek 
w 80. rocznicę urodzin

SOBOTA – 21.08.2021
800 Za † matkę Joannę Wolnik

NIEDZIELA – 22.08.2021
730 Różaniec
800 Za †† braci Gerarda, 

Jerzego i Wilhelma Kania
1000 Msza Św. Dożynkowa 

w intencji rolników i całej 
parafii z podziękowaniem 
za zebrane żniwo

PONIEDZIAŁEK – 23.08.2021
1800 Za † Ericha Juzek

WTOREK – 24.08.2021
1800 Intencja wolna

ŚRODA – 25.08.2021
1800 Za † Henryka Raida 

w rocznicę urodzin

CZWARTEK – 26.08.2021
1800 Intencja wolna

PIĄTEK – 27.08.2021
1800 Intencja wolna

SOBOTA – 28.08.2021
800 Za † Horsta Pawliński

1300 Ślub - Angelika Grzonka 
i Daniel Biły

 
NIEDZIELA – 29.08.2021

730 Godzinki
800 Za † Agatę Pawliński

1000 Za † Roberta Swientek
1430 Nieszpory
1500 Za † Reinholda Opic 

i †† rodziców Marię 
i Franciszka

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 obchodzimy Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, po Mszach Świętych 
błogosławimy kwiaty.

 We wtorek 17 sierpnia 
Uroczystość św. Jacka – głównego
patrona metropolii górnośląskiej, 
w piątek wspomnienie św. 
Bernarda - opata i doktora 
Kościoła, w sobotę wspomnienie 
św. Piusa –papieża.

 W sobotę 21 sierpnia trzecia 
sobota miesiąca nabożeństwo 
do św. Rity

 W niedzielę 22 sierpnia nasza 
wspólnota parafialna świętuje 
dożynki, Msza święta dożynkowa 
o godzinie 10.00, w tym dniu 
wyjątkowo nie będzie Nieszporów.

 Dzisiejsza kolekta z racji trzeciej 
niedzieli – inwestycyjna na 
potrzeby naszego kościoła 
i parafii.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

 Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za 
plony, Msza Święta Dożynkowa
o godzinie 10.00, wyjątkowo nie ma
Nieszporów.

 We wtorek święto św. Bartłomieja - 
apostoła, czwartek uroczystość 
Najświętszej Marii Panny 
Częstochowskiej, piątek 
wspomnienie św. Moniki, w sobotę 
wspomnienie św. Augustyna - 
biskupa i doktora Kościoła.

 W sobotę po Mszy Świętej  
Nabożeństwo do św. Józefa

 Dziękujemy za sprzątanie kościoła 
w tym tygodniu.

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

NIEDZIELA - 15.08.2021 NIEDZIELA - 22.08.2021



 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.
 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.
 W I czwartek miesiąca 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.
 W III sobotę miesiąca nabożeństwo do Świętej Rity.
 W IV sobotę miesiąca nabożeństwo do Świętego Józefa.
 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: 17.08., 19.08., 24.08., 26.08., 27.08., 29.08., 30.08., 
31.08., 01.09., 02.09., 03.09., 04.09., 06.09., 08.09., 10.09., 18.09., 20.09., 23.09.

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

21.08. - Billy Małgorzata, Billy Angelika, Głowacz Joanna
28.08. - Wramba Brygida, Liszka Urszula, Liszka 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 od wtorku do soboty po Mszy Św.
W niedzielę i poniedziałek Kancelaria nieczynna. 
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