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Święta Elżbieta Węgierska, módl się za nami!

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta
Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich, 
za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości,

abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków

Św. Elżbieta Węgierska - urodziła się w 1207 roku na Węgrzech w rodzinie królewskiej.
W 1211 roku przybyła  na dwór  landgrafa  Hermana w Wartburgu w Turyngii,  stąd
nazywa się ją także Elżbietą z Turyngii. W wieku 14 lat wyszła za mąż i urodziła troje
dzieci. Po śmierci męża mając zaledwie 20 lat przeniosła się do Marburga, gdzie od
1228 roku jako tercjarka franciszkańska opiekowała się chorymi i ubogimi. Ufundowała
dwa szpitale: w mieście Gotha i w Wartburgu, w którym pracowała do końca życia,
wykonując w nim wszystkie prace.
Zmarła z przepracowania i wyczerpania w wieku zaledwie 24 lat, 17 listopada 1231
roku. Kanonizowana w 1235 roku. 
Powszechnie nazywa się ją patronką miłosierdzia chrześcijańskiego. Pod jej imieniem
powstało  kilka  żeńskich  zgromadzeń  zakonnych,  m.  in.  Zgromadzenie  Sióstr  Św.
Elżbiety, nazywane siostrami miłosierdzia albo popularnie elżbietankami.

Uwaga drodzy Parafianie
W  związku  z  pogarszającą  się  sytuacją  epidemiologiczną   przypominamy
o bezwzględnym nakazie  zakrywania ust i  nosa w kościele,  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 – 08.11.2021
1700 Intencja wolna

WTOREK – 09.11.2021
1700 Intencja wolna

ŚRODA – 10.11.2021
1700 Za † Brunona Ryborz 

w drugą rocznicę śmierci 
i † Józefa Ryborz

CZWARTEK – 11.11.2021
1700 Msza Św. szkolna

Za † Franciszka Madeja

PIĄTEK – 12.11.2021
1700 Za †† Marię i Marcina Kilimnik

SOBOTA – 13.11.2021
800 W pewnej intencji osoby 

Bogu wiadomej i zmarłych
1100 Spotkanie modlitewne księży 

z Dekanatu Tworków
1500 Do Bożej Opatrzności 

i MB Nieustającej Pomocy 
w 50. rocznice urodzin 
Eweliny Kolar i w 25. rocznicę
ślubu Eweliny i Artura Kolar 
i całej rodziny Kolar

NIEDZIELA – 14.11.2021
/// Rocznica poświęcenia 

  kościoła (kiermasz) ///
730 Różaniec
800 Za †† członków i członkinie 

Żywego Różańca
1000 Za †† rodziców Sylwię 

i Henryka Otawa
1430 Nieszpory
1500 Za † Agnes Kollek

PONIEDZIAŁEK – 15.11.2021
1700 Za † Lothara Sedlaczek 

od współpracowników 
z Rybnika Towarowego

WTOREK – 16.11.2021
1700 Intencja wolna

ŚRODA – 17.11.2021
1700 Za † Joannę Wolnik 

z okazji urodzin

CZWARTEK – 18.11.2021
1700 Msza Św. szkolna

Intencja wolna

PIĄTEK – 19.11.2021
1700 Intencja wolna

SOBOTA – 20.11.2021
800 Intencja wolna

 
NIEDZIELA – 21.11.2021
/// Kolekta inwestycyjna 

           na cele parafialne ///
730 Godzinki
800 W intencji Bogu wiadomej

1000 Do Bożej Opatrzności 
i MB Nieustającej Pomocy 
w intencji Stanisława Smołka 
z okazji 85. rocznicy urodzin 
i całej rodziny

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

 Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – 
Adoracja Najświętszego Sakramentu po 
Mszach Świętych.

 W liturgii Kościoła obchodzimy: 
- we wtorek 9 listopada święto poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej, 
- w środę wspomnienie Św. Leona 
Wielkiego- papieża i doktora Kościoła, 
- w czwartek św. Marcina z Tours – biskupa,
- w piątek św. Jozafata – biskupa 
i męczennika, 
- w sobotę św. Benedykta, Jana Mateusza, 
Izaaka i Krystyna - pierwszych 
męczenników polskich.

 W czwartek 11 listopada rocznica 
Odzyskania Niepodległości Polski.

 W sobotę 13 listopada o godz. 11.00 
w naszym Kościele odbędzie się spotkanie 
modlitewne księży z Dekanatu Tworków.

 W niedzielę 14 listopada V Światowy 
Dzień Ubogich.

 Dekretem Biskupa Opolskiego z dnia 
1 października 2021r. będą przeprowadzone
wybory do Rad Parafialnych. Każda osoba, 
która ma stałe bądź tymczasowe 
zamieszkanie na terenie parafii i nie jest 
objęta cenzurą, posiada uprawnienie do 
zgłoszenia kandydatów, którymi mogą być 
pełnoletni katolicy, autentycznie religijni, 
zaangażowani w życie parafii, cieszący się 
w niej dobrą opinią i nie znajdujący się 
w sytuacji nieregularnej. 
Kartki z nazwiskami kandydatur należy  
wrzucać do skrzynki ustawionej na stoliku 
pod chórem do niedzieli 14 listopada,  
w niedzielę 21 listopada zostanie 
przedstawiona lista zatwierdzonych 
kandydatów, spośród których zostanie 
wybrane 6 osób. 

 W następną niedziele 4 listopada zbiórka do
puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 Dzisiaj druga niedziela miesiąca - 
zmiana Tajemnic Różańca.

 W liturgii kościoła:
- we wtorek obchodzimy uroczystość 
rocznicy Poświęcenia Kościoła 
Katedralnego w Opolu, 
- w środę wspomnienie św. Elżbiety 
Węgierskiej, 
- w czwartek bł. Karoliny Kuzkównej –
dziewicy i męczennicy, 
- w sobotę św. Rafała Kalinowskiego -
prezbitera.

 W następną niedzielę 21 listopada 
zostanie ogłoszona zatwierdzona 
lista kandydatów do Parafialnej Rady, 
spośród której będzie dokonany 
wybór 6 członków.

 W czwartek 18 listopada o godz. 
16.15 spotkanie dzieci 
pierwszokomunijnych.

 W sobotę 20 listopada spotkanie 
młodzieży klas 8 SP 
i 1 ponadpodstawowych 
przystępującej do sakramentu 
bierzmowania w Kościele Parafialnym 
w Chałupkach o godz.11.00

 W sobotę 20 listopada nabożeństwo 
do Św. Rity

 W następną niedzielę 21 listopada 
kolekta na cele inwestycyjne, 
z racji trzeciej niedzieli.

 Dziękujemy za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu.

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

NIEDZIELA - 07.11.2021 NIEDZIELA - 14.11.2021



 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: 08.11., 09.11., 16.11., 18.11., 19.11., 20.11., 22.11., 
23.11., 26.11., 04.12., 05.12. (1000, 1500), 08.12., 09.12., 10.12., 11.12., 16.12., 
18.12., 21.12., 27.12., 30.12.

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

13.11. - Szulik Małogrzata, Paloch, Klimża Gabriela
20.11. - Billik Monika, Billik Alicja, Sojka Małgorzata
27.11. - Madeja Róża, Madeja Wioletta, Gonsior Ingrid
04.12. - Latoń Teresa, Błaszczok Urszula, Simmert Marcela

 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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