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Święta Cecylia  

O Boże Przedwieczny, który raczyłeś dać nam w osobie 
świętej Cecylii potężną opiekunkę, dozwól, abyśmy tak 
jak ona po spędzeniu naszych dni w wierze, 
niewinności i świętości, mogli osiągnąć krainę 
zbawienia wiecznego, gdzie wspólnie z nią będziemy 
mogli Cię chwalić i błogosławić na wieki wieków. Amen.

22 listopada Kościół obchodzi wspomnienie św. Cecylii. Cecylia
pochodziła  z  szacownej,  rzymskiej  rodziny.  Urodziła  się  na
początku III wieku. Była urodziwą kobietą. W młodym wieku,
z  miłości  do  Chrystusa  złożyła  ślub  czystości.  Jej  rodzice
zmusili  ją  do  zamążpójścia  z  Walerianem  który  był
poganinem. Cecylia poinformowała go o swym postanowieniu

w  przeddzień  ślubu.  Zdołała  przekonać  Waleriana  nie  tylko  do  uszanowania  jej
postanowienia, ale nadto do przyjęcia wiary. Za jej namową Walerian razem ze swoim
bratem  Tyburcjuszem udali  się  do  papieża  Urbana,  otrzymali  pouczenie  w  wierze
i  przyjęli  chrzest.  Kiedy  Walerian  wrócił  do  domu,  zobaczył  Cecylię  zatopioną
w modlitwie, a obok jasną postać anioła, który trzymał dwa wieńce, z lilii i róż. Włożył
je na głowy małżonków pouczając, aby zachowali je nietknięte przez czystość życia.
Niedługo potem wybuchło prześladowanie chrześcijan.  Walerian i  Tyburcjusz zostali
skazani  i  straceni.  Kiedy  namiestnik  Almachiusz  dowiedział  się,  że  Cecylia  jest
chrześcijanką i cały majątek kazała rozdać ubogim nakazał ją aresztować.
Żołnierze, widząc jak jest piękna, namawiali ją, by nie narażała swego młodego życia
i wyrzekła się wiary. Ona jednak wolała raczej wybrać ‘wieczną młodość u oblubieńca,
Chrystusa’ niż zachowanie swego życia. Odmówiła oddania czci bożkom. Wtedy i ją
skazano na śmierć poprzez ścięcie. Kat trzy razy uderzył ją w szyje, ale nie zdołał
odciąć jej głowy. Zmarła po trzech dniach. Było to około roku 230. W roku 822 ciało
Cecylii  zostało  odnalezione  w  nienaruszonym  stanie  w  katakumbach  św.  Kaliksta.
Przeniesiono je do bazyliki jej imienia na rzymskim Zatybrzu. W 1599 roku, podczas
prac renowacyjnych w bazylice dokonano identyfikacji relikwii męczennicy, odnaleziono
skrzynię z drzewa cyprysowego, a w niej nietknięte ciało świętej, leżącej na prawym
boku.  Ciało  było  przykryte  jedwabnym  welonem,  a  ten  cały  przesiąknięty  krwią.
Św.  Cecylia  jest  patronką  muzyki  kościelnej,  chórzystów,  lutników,  muzyków,
organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

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 – 21.11.2022
1700 Za †† Jana i Marię Zbeczka 

i rodziców

WTOREK – 22.11.2022
1700 Za †† Andrzeja, Waldemara, 

Franciszkę i Stefana 
Jęczmienny od synowej 
Czesławy z rodziną

ŚRODA – 23.11.2022
1700 Za †† Józefa i Jadwigę 

Oślizlo i dwóch synów

CZWARTEK – 24.11.2022
1700 Za †† dziadków Wilhelminę 

i Alojzego Juzek oraz 
† Albinę i Juliusza Ryborz

PIĄTEK – 25.11.2022
1700 Msza Św. szkolna

Za † Joachima Gonsior

SOBOTA – 26.11.2022
800 W intencji Katarzyny 

z okazji imienin

NIEDZIELA – 27.11.2022
730 Różaniec
800 W intencji Bogu wiadomej

1000 Za †† Marię i Pawła Okrent
1430 Nieszpory

PONIEDZIAŁEK – 28.11.2022
1700 Za †† Martę i Józefa Płaczek

WTOREK – 29.11.2022
1700 Za †† Barbarę 

i Leopolda Kucharz

ŚRODA – 30.11.2022
1700 Za † Alojzego Gonsior

CZWARTEK – 01.12.2022
1700 Do Bożej Opatrzności i Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy 
w intencji Klaudii Urbańczyk 
z okazji 50 rocznicy urodzin 
i opiekę dla całej rodziny

PIĄTEK – 02.12.2022
1700 Msza Św. szkolna

Za † Ewę Jusek

SOBOTA – 03.12.2022
800 Za † Ryszarda i Marię Otawa

 
NIEDZIELA – 04.12.2022

730 Godzinki
800 Za †† Erwina i Jadwigę Kubik

1000 W intencji górników 
w dniu ich święta

1430 Nieszpory
1500 Intencja wolna

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

 Dziś przypada Uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata.  
Po każdej Mszy św. prosić 
będziemy o Boskie Królowanie 
w naszej ojczyźnie, w naszej 
parafii, w naszych rodzinach, 
w naszych sercach zawierzając 
w akcie oddania całe swoje życie 
Chrystusowi Królowi 
Wszechświata. Pod zwykłymi 
warunkami w tym dniu można 
uzyskać odpust zupełny.

 W przyszłą niedzielę pierwsza 
Niedziela Adwentu. Msza św. 
roratna będzie odprawiana 
codziennie o godzinie 17.00, 
szczególnie gorąco zapraszamy 
na adwentowe spotkania dzieci 
i młodzież. Przychodzimy do 
Kościoła z lampionami. 

 Dzisiaj z racji 3 niedzieli miesiąca 
kolekta przeznaczona cele 
inwestycyjne naszej Parafii, 
a  przed Kościołem zbiórka do 
puszek  na remont Katedry 
Opolskiej.

 W następną sobotę 26.XI 
spotkanie Liturgicznej Służby 
Ołtarza i Marianek na farze 
o godzinie 11.00.

 Dziękujemy Parafianom za 
sprzątanie kościoła w tym 
tygodniu. 

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

 Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy 
Nowy Rok Liturgiczny. Pierwszym 
okresem, w który właśnie wchodzimy 
jest Adwent. Msza Święta roratna 
będzie odprawiana codziennie 
o godzinie 17.00. Przychodzimy do 
Kościoła z lampionami. Szczególnie 
gorąco zapraszamy na spotkania 
roratnie od poniedziałku do soboty 
dzieci i młodzież. Dzisiaj o godzinie 
10.00 będzie poświęcenie wieńca 
adwentowego oraz opłatków 
wigilijnych.

 Opłatki wigilijne oraz świece 
Bożonarodzeniowe można będzie  
nabyć po Mszy św. u pana Franciszka.
Ofiary składane za opłatki i świece są 
przeznaczone na cele dobroczynne 
Diecezji Opolskiej. 

 W tym tygodniu przypadają: 
pierwszy czwartek, piątek i sobota 
miesiąca. Odwiedziny chorych  
w sobotę od godziny 10.00.

 W następną niedzielę 4 grudnia dzieci
z naszej parafii odwiedzi św. Mikołaj 
po Mszy Św. o godz. 10.00. W tym 
dniu nauki głosić będzie siostra 
Dolores ze Zgromadzenia Sióstr 
Misyjnych Służebnic Ducha Świętego 
– Annuntiata w Raciborzu. 

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

NIEDZIELA - 20.11.2022 NIEDZIELA - 27.11.2022



 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 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: 04.12. (1500), 05.12., 07.12., 08.12., 18.12. (800), 
21.12., 22.12., 25.12. (800, 1500), 26.12. (800), 27.12., 30.12.
Intencje mszalne można zapisywać w Zakrystii lub Kancelarii.

 Sprzątanie kościoła:
26.11. - Nowak Elżbieta, Nowak Angela, Kolar Ewelina
03.12. - Kubny Edyta, Kubny Beata, Nawrat Sabrina
10.12. - Janik Brygida, Kubny Dorota, Helczyk Barbara
17.12. - Ryborz Klaudia, Ryborz Renata, Hiltawski Sylwia
24.12. - Niedziela Inga, Zając Julia, Szczeponek Kornelia, Ciuberek Karolina
31.12. - Mika Maria, Pięk Paulina, Zysiak Dorota

 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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