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Błogosławiony Czesław

Boże, który św. Czesława dziewiczą czystością
ozdobionego i gorliwością zbawienia dusz

płonącego przez czyny świętości i rozszerzanie
wiary w różnych narodach cudownym uczyniłeś,
prosimy Cię, abyśmy za jego przyczyną zawsze

w wierze wytrwali i do Ciebie, któryś jest
jedynym sprawcą zbawienia wiecznego, za

łaską Twoją dostać się mogli. Amen.

Błogosławiony Czesław urodził się w Kamieniu na Śląsku w roku 1185. Już jako dziecię
zasłynął z  pobożności i  niepokalanej  czystości  obyczajów. Bardzo przykładał się do
nauki dlatego wysłano go do Włoch,  gdzie po paru latach uzyskał stopień doktora
praw. Przestrzegał też ściśle czystości obyczajów, a ilekroć odzywały się w nim żądze,
uciekał się do modlitwy i mówił do siebie: "Walcz dzielnie i pokonuj nieczyste chuci,
Czesławie, z małej bowiem iskry łatwo może powstać pożar wielki". W Rzymie z rąk
św. Dominika przyjął habit  zakonny. Jako  zakonnik doszedł w postach, modlitwie,
umartwieniu ciała, pokorze i posłuszeństwie do tak wysokiego stopnia doskonałości, że
stał się przedmiotem powszechnego podziwu i wzorem godnym naśladowania. Udał się
do Pragi i tam założył zakon dominikański. Później Czesław przeszedł pieszo prawie
cały Śląsk, nawołując wszędzie do poprawy życia i pokuty. Przybywszy do Wrocławia,
postarał  się  i  tutaj  o  założenie  klasztoru  dominikańskiego.  W  roku  1241  Tatarzy,
plądrując po całej polskiej ziemi, obiegli także Wrocław. Wrocławianie udali się tedy do
Czesława z prośbą o ratunek. Ten, padłszy na kolana, polecił miasto opiece Boskiej, po
czym wyszedł  na  wały.  Nagle  ukazała  się  nad  jego  głową  płomienista  kula,  która
pędząc na tatarski obóz, tak pohańców przeraziła, że odstąpili od miasta - fakt ten
opisał  Jan  Długoszw Kronikach.  Czesław zmarł  w opinii  świętości  15  lipca  1242 r.
i  został  pochowany  w  kościele  Św.  Wojciecha  we  Wrocławiu.  Kanonizowany  przez
papieża Klemensa XI w 1713 roku, wspomnienie obchodzimy 20 lipca.
     
                       

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 – 18.07.2022
700 W intencji Dawida 

Szczepaniak z okazji urodzin

WTOREK – 19.07.2022
800 Za † Edytę Sedlaczek

- intencja od sąsiadów

ŚRODA – 20.07.2022
1700 Za †† rodziców Adolfa 

i Joannę Pientka 
i †† rodzeństwo 
i Józefa Drobny

CZWARTEK – 21.07.2022
1700 Za †† rodziców Marię 

i Augustyna Olszar

PIĄTEK – 22.07.2022
1700 Za † Adolfa Nowak 

od Norberta Adamek

SOBOTA – 23.07.2022
800 Za †† Krystynę 

i Mieczysława Cynar 
†† rodziców z obu stron oraz 
†† Jana i Wacława Ząbczyk

NIEDZIELA – 24.07.2022
730 Różaniec
800 Za † Manfreda Rycka 

†† rodziców Rycka i Wacławik
1000 Za †† rodziców z obu stron
1430 Nieszpory

PONIEDZIAŁEK – 25.07.2022
1800 Za †† Henryk 

i Elżbietę Swoboda

WTOREK – 26.07.2022
1800 Za †† rodziców Magdalenę 

i Franciszka Kozimor 
†† Ernę i Herberta Płaczek

ŚRODA – 27.07.2022
1800 Za †† rodziców Annę, Karola 

Cygan, dziadków, Wincentego
Gonsior, dwie żony i dzieci, 
dziadków Płaczków i dzieci

CZWARTEK – 28.07.2022
1300 Ślub Piotr Głowacz 

i Monika Wittek
1800 W intencji Małgorzaty 

Jankowskiej z okazji urodzin

PIĄTEK – 29.07.2022
1800 Intencja wolna

SOBOTA – 30.07.2022
800 Za † Gertrudę Gawlik

 
NIEDZIELA – 31.07.2022

730 Godzinki
800 Za † męża Piotra Skrynik 

i jego †† rodziców
1000 Za † Eryka Rycka
1430 Nieszpory
1500 Za †† Henryka Olszar 

i żonę Waleskę

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

 Przypominamy, że w czasie 
wakacyjnym również pamiętamy
o Mszach Świętych i Panu Bogu.

 W związku z wyjazdem 
wakacyjnym LSO w tym 
tygodniu Msze Święte będą 
odprawiane: 
- w poniedziałek o godz. 7.00, 
- wtorek i sobota o godz. 8.00,  
- środa, czwartek i piątek 
  o godz. 17.00 
Zastępstwo i Msze Święte 
sprawował będzie ks. Andrzej 
Morawiec z Roszkowa.

 Dzisiaj z racji 3 niedzieli 
miesiąca kolekta inwestycyjna 
na potrzeby naszej Parafii.

 W niedzielę 24 lipca 
błogosławieństwo pojazdów 
ku czci św. Krzysztofa po Mszach
Świętych o godzinie 8.00 
i 10.00, ofiary składane przy 
poświęceniu przeznaczone na 
wsparcie Misjonarzy z naszej 
diecezji

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

 W liturgii Kościoła wspominamy: 
- w poniedziałek święto 
św. Jakuba apostoła 
- we wtorek obchodzimy 
uroczystość  św. Anny – matki 
Najświętszej Marii Panny, głównej 
patronki diecezji opolskiej, 
natomiast 
- we środę wspomnienie św. 
Joachima - ojca Najświętszej 
Marii Panny 
- w piątek wspomnienie św. 
Marty, Marii i Łazarza.

 Dzisiaj poświęcenie  pojazdów 
ku czci świętego Krzysztofa po 
Mszach św. o godzinie 8.00 
i 10.00, ofiary składane przy 
poświęceniu przeznaczone na 
wsparcie Misjonarzy z naszej 
diecezji 

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

NIEDZIELA - 17.07.2022 NIEDZIELA - 24.07.2022



 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).

 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 piątki Msza Święta szkolna.
 W I czwartek miesiąca nabożeństwo o powołania zakonne i kapłańskie.
 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: 29.07., 01.08., 02.08., 06.08. (800), 09.08., 16.08., 
17.08., 18.08., 19.08., 20.08., 24.08., 27.08., 30.08., 31.08.
Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.

 Sprzątanie kościoła:
16.07. - Banaś Agnieszka, Kostka Karina, Mucha Wioletta
23.07. - Smołka Eugenia, Ordon Amelia, Wramba Brygida
30.07. - Billy Małgorzata, Billy Angelika, Piegza Beata
06.08. - Liszka Urszula, Liszka Monika, Glenc Grażyna
13.08. - Pacia Marcela, Zagata Matylda, Zagata Kamila
20.08. - Czekała Daria, Karapułka Eleonora, Karapułka Daria
27.08. - Gorywoda Maria, Gorywaoda Ramona, Gorywoda Roksana

 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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