
NASZO  NASZO  
 PARAFIJA PARAFIJA

  Pismo parafii pw. Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie

nr 4/2022 (82)
14.02.2022-27.02.2022

Święty Polikarpie, módl się za nami!

Najmilszy  Boże,  Tyś  mnie  od  wieków  ukochał,
wyświadczając  mi  codziennie  i  co  godzinę
niezliczone dobrodziejstwa i okazując swą miłość,
bo chcesz, abym był wiecznie szczęśliwy. Ja zaś
niewdzięczny  nie  miłowałem  Cię  ani  Ci  nie
służyłem. Przepuść w czym zbłądziłem, i przyjmij
zaręczenie mojej wierności, że Ci odtąd chcę być
uległym i takim pozostać aż do śmierci. Amen.

Święty Polikarp urodził się ok. 80 roku n.e., był
uczniem  świętego  Jana  i  z  jego  rąk  otrzymał
święcenia na biskupa Smyrny. Żył w pierwszym
wieku chrześcijaństwa, znał więc osobiście  kilku
uczniów  Zbawiciela  i  utrzymywał  z  nimi  bliskie
stosunki.  Jak  mistrz  jego,  święty  Jan,  tak  i  on
gromadził  około  siebie  uczniów i  wpajał  w nich
cnotę i pobożność. Między wielu innymi był jego
uczniem  święty  Ireneusz.  Na  swym  urzędzie
z wielkim zapałem opierał się herezji, a wiernych
umacniał  w  wierze.  Odmówił  wyrzeknięcia  się
wiary i Chrystusa, został skazany na śmierć przez
spalenie na stosie, jednak płomienie za wolą Bożą
rozbiegły  się  na  boki  i  nie  dotykając  Świętego
splotły się ponad jego głową, wtedy przebito go
mieczem. Żył 86 lat. Wzywany do obrony przed
czerwonką  i  bólem  ucha.  Wspominamy  św.
Polikarpa 23 lutego.

Uwaga!  Przypominamy  o  nakazie  zasłaniania  maską  nosa  i  ust,  oraz
informujemy,  że  w kościołach  od  15  grudnia  2021 może być  zajęte  30%
miejsc siedzących i stojących (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych).
W trosce o nas samych i bliźnich przestrzegajmy ustalonych zasad.

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 – 14.02.2022
1700 Za † Gintra Basistę 

†† rodziców z obu stron
i † kapłanów, którzy 
pracowali w Parafii oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK – 15.02.2022
1700 Za † Józefa Huczek

ŚRODA – 16.02.2022
1700 Intencja wolna

CZWARTEK – 17.02.2022
1700 Za † Waldemara Ściborski

PIĄTEK – 18.02.2022
1700 Za †† Augustyna 

i Helenę Czekała

SOBOTA – 19.02.2022
800 Intencja wolna

NIEDZIELA – 20.02.2022
/ kolekta inwestycyjna na 

potrzeby naszej parafii /
730 Godzinki
800 Za †† Janinę i Eryka Rycka

1000 Za †† Marię i Pawła Okrent
1430 Nieszpory
1500 Intencja wolna

PONIEDZIAŁEK – 21.02.2022
1630 Intencja wolna

WTOREK – 22.02.2022
800 Za † Eryka Billy

ŚRODA – 23.02.2022
1630 Za † Józefa Knapek

CZWARTEK – 24.02.2022
1630 Za † Lotara Sedlaczek 

w piątą rocznicę śmierci

PIĄTEK – 25.02.2022
1630 Intencja wolna

SOBOTA – 26.02.2022
800 Intencja wolna

 
NIEDZIELA – 27.02.2022

730 Różaniec
800 Za † Elfrydę Wyleczelek 

w 30. dzień po śmierci
1000 Do Bożej Opatrzności 

i MB Nieustającej Pomocy 
w intencji rodziny Halfar

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 zmiana tajemnic 
różańca po Mszach Świętych 
o godzinach 8.00 i 10.00.

 W liturgii Kościoła 
w poniedziałek Święto świętych 
Cyryla-mnicha i Metodego-
biskupa, patronów Europy

 Od dzisiejszej niedzieli 
w diecezji opolskiej 
rozpoczynamy „Nowennę 
Niedziel” przed jubileuszem 
diecezji, chcemy modlitewnie 
przygotować się do godnego 
przeżycia tego czasu łaski 
i odważnego czerpania 
z jego owoców.

 Dzieci rozpoczęły ferie zimowe, 
życzy im zdrowego wypoczynku.

 Za tydzień 20 lutego z racji 
trzeciej niedzieli miesiąca 
składka inwestycyjna na 
potrzeby naszej parafii 
i Kościoła.

 Dziękujemy Parafianom 
za sprzątanie kościoła 
w tym tygodniu. 

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

 W liturgii Kościoła wspominamy:
- w poniedziałek św. Piotra 

Damianiego, biskupa 
i doktora Kościoła, 

- we wtorek Święto katedry 
św. Piotra Apostoła, 

- w środę Wspomnienie św. 
Polikarpa, biskupa i męczennika.
 Dzisiejsza składka z racji trzej 

niedzieli miesiąca jest składką 
inwestycyjną na potrzeby naszej 
parafii i Kościoła.

 W tym tygodniu Msze Święte 
będą odprawiane w poniedziałek, 
środę, czwartek i piątek 
o godz. 16.30, we wtorek 
o godz. 8.00, w sobotę bez 
zmian.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu.

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

NIEDZIELA - 13.02.2022 NIEDZIELA - 20.02.2022



 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).

 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 czwartki Msza Święta szkolna.
 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 niedzielę 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: 16.02., 19.02., 20.02. (1500), 21.02., 25.02., 
26.02., 27.02., 01.03., 02.03., 03.03., 05.03., 09.03., 10.03., 11.03., 12.03., 
13.03. (800, 1500), 14.03., 16.03., 19.03., 21.03., 22.03., 23.03., 24.03., 
25.03., 26.03., 27.03. (1000), 28.23., 29.03., 30.03., 31.03.
Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.

 Sprzątanie kościoła:
19.02. - Hanc Halina, Hanc Daniela, Hanc Aneta
26.02. - Piprek Bernadeta, Przybyła Anna, Przybyła Weronika
05.03. - Marchlińska Ilona, Łuska Kornelia, Ignacy Weronika

 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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