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Święty Marcin z Tours

Boże,
Ty zostałeś uwielbiony przez życie i śmierć
Świętego Marcina, biskupa,
odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby
ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od
Ciebie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen

Dzieje  życia  św.  Marcina  z  Tours   należą  do  jednych
z  najbardziej  spektakularnych  żywotów.  Marcin  urodził
się  w  316r.  na  terenie  dzisiejszych  Węgier  jako  syn
rzymskiego żołnierza. Jak wskazuje jego imię - Martinus
-  miał  być  poświęcony  Marsowi,  bogowi  wojny  jako
żołnierz, co też się stało, w wieku 15 lat św. Marcin obrał
stan  żołnierski  i  został  rzymskim  legionistą,  wraz
z garnizonem stacjonował  w Amiens. To tutaj miało miejsce znane zdarzenie z jego
życia. Zimą, gdy napotkał półnagiego żebraka, oddał mu połowę swojej żołnierskiej
opończy. W nocy po tym zdarzeniu w swoim śnie zobaczył Chrystusa odzianego w jego
płaszcz, który mówił do aniołów: Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen, przyodział.
Marcin  postanowił przyjąć chrzest i opuścić wojsko, a później  -  jak tego pragnął -
zostać księdzem. Marcin miał ok. 23 lata, gdy w roku 339 przyjął chrzest, stając się
żołnierzem Chrystusa.  Po  opuszczeniu  wojska  udał  się  do  domu rodzinnego  gdzie
udało mu się nawrócić rodziców na wiarę chrześcijańską. W 360 r. przyjął święcenia,
a w dziesięć lat później zostaje obwołany biskupem Tours, którą to funkcję spełniał
26  lat.  Marcin  wprowadził  nowy sposób realizowania  biskupstwa.  Często  opuszczał
swoją  rezydencję,  by  samemu  głosić  Ewangelię,  zakładać  kościoły,  wizytować
wspólnoty  chrześcijańskie.  Gdy  zmarł  11  listopada  397r.,  w  jego  pogrzebie
uczestniczyły  ogromne   tłumy.  Jest  również  patronem dzieci,  hotelarzy,  jeźdźców,
kawalerii, kapeluszników, kowali, garbarzy, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników,
więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.

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 – 24.10.2022
1700 Za † Grzegorza Fidelus

WTOREK – 25.10.2022
1700 Za †† Annę  i Ewalda Thaut, 

Ritę i Frydolina Piprek

ŚRODA – 26.10.2022
1700 Za †† rodziców Jusek 

i Zemelka

CZWARTEK – 27.10.2022
1700 Za †† rodziców Józefa 

i Gertrudę Wróbel

PIĄTEK – 28.10.2022
1700 Msza Św. szkolna

Za † Helmuta Klimża 
w rocznicę śmierci

SOBOTA – 29.10.2022
800 Za †† Henryka Głowacz, 

brata i siostrę

NIEDZIELA – 30.10.2022
730 Różaniec
800 Za † Teresę Przybyła 

1000 Za † Jana i Annę Przybyła 
i syna Alojzego

1430 Nabożeństwo różańcowe
1500 Za †† rodziców Wolnik, 

Warzeszka, dzieci i dusze 
w czyśćcu cierpiące

PONIEDZIAŁEK – 31.10.2022
1700 Za †† Wilhelminę i Jana Szuła

WTOREK – 01.11.2022
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

800 Za † Adolfa Wyleczelek
1000 Za †† rodziców Martę 

i Franciszka Smołka, Jana 
i Annę Przybyła syna Alojzego

ŚRODA – 02.11.2022
1700 Za †† Adolfa 

i Elfrydę Wyleczelek

CZWARTEK – 03.11.2022
1700 Za †† Jana i Jadwigę Grygarczyk

PIĄTEK – 04.11.2022
1700 Msza Św. szkolna

Za †† Marię i Józefa Adamek

SOBOTA – 05.11.2022
800 W intencji Bogu wiadomej 

i †† rodziców i dzieci
 
NIEDZIELA – 06.11.2022

730 Godzinki
800 Za † Franciszkę Jęczmienną 

od synowej Czesławy z rodziną
1000 Za †† członków Żywego Różańca
1430 Nieszpory
1500 Za † Teresę Przybyła

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 uczestniczyć będziemy w Jubileuszowej
pielgrzymce do kościoła seminaryjnego 
w Opolu - rozpoczęcie Mszą Świętą o godzinie 
14.30. Oprócz naszego dekanatu będzie 
jeszcze dekanat Kluczbork i Olesno. Przed 
błogosławieństwem biskup przewodniczący 
liturgii wręczy jubileuszowe dyplomy oraz 
okolicznościowy upominek osobom 
wyróżnionym, z naszej parafii wyróżnienie 
takie otrzymają: Pan Paweł Jusek, Pan 
Franciszek Kupka oraz Pan Henryk Oślizło. 
Jesteśmy wszyscy zaproszeni do udziału, 
dojazd we własnym zakresie.

 Obchodzimy niedzielę Misyjną rozpoczynającą 
Tydzień Misyjny, w tym roku towarzyszy mu 
hasło: «Będziecie moimi świadkami». Niech 
ten czas stanie się szczególnym czasem 
modlitwy za misje i misjonarzy, zwłaszcza 
pochodzących z naszej diecezji.  Kolekta 
w całości przeznaczona jest na Misje.

 W liturgii Kościoła wspominamy w piątek 
święto św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza.

 Diecezjalny duszpasterz kolejarzy, ks. Bartosz 
Radecki, serdecznie zaprasza kolejarzy wraz 
z rodzinami na 39. Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Kolejarzy, która odbędzie się na Jasnej Górze 
w dniach 5-6 listopada br., szczegóły na 
plakatach w gablotce.

 Przypominamy i zapraszamy na Nabożeństwa 
Różańcowe po Mszach Świętych, w 
poniedziałek 31 października zakończenie 
Nabożeństw Różańcowych.

 Od jutra przyjmujemy wypominki za zmarłych,
za których będziemy się modlić w dniach 
od 1 do 8 listopada. Zalecki do pobrania na 
stoliku przy wyjściu. W dniach od 2 do 4 i 7 
do 8 listopada modlić się będziemy za tych 
zmarłych przed Msza Św. o godz.16.30, 
w sobotę 5 listopada o 7.30, a w niedzielę 
6 listopada o 14.30 zamiast Nieszporów.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

 We wtorek 1 listopada Uroczystość 
Wszystkich Świętych, Msze Święte 
o godzinie 8.00 i 10.00 (z procesją 
po cmentarzu), 
we wtorek 2 listopada wspominamy 
wszystkich Wiernych Zmarłych - 
Dzień Zaduszny.

 W dniach od 1 do 8 listopada włącznie
wierni, którzy pobożnie nawiedzą 
cmentarz i pomodlą się 
za zmarłych, odmówią modlitwy 
Ojcze nasz, Wierzę w Boga 
i dowolną modlitwę w intencjach Ojca
Świętego zyskują odpust zupełny, 
który może być ofiarowany za dusze 
w czyśćcu cierpiące, każdego dnia 
za jedną duszę. Podstawowym jednak
warunkiem jest spowiedź święta 
i przyjęcie komunii świętej. 

 W dalszym ciągu  przyjmujemy 
wypominki za zmarłych, za których 
będziemy się modlić w dniach 
od 1 do 8 listopada. Zalecki do 
pobrania na stoliku przy wyjściu. 
W dniach od 2 do 4 i 7 do 8 listopada 
modlić się będziemy za tych zmarłych
przed Msza Św. o godz.16.30, 
w sobotę 5 listopada o 7.30, 
a w niedzielę 6 listopada o 14.30.

 W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca, 
odwiedziny chorych od godziny 9.00.

 Dziękujemy Parafianom za sprzątanie 
kościoła w tym tygodniu. 

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

NIEDZIELA - 23.10.2022 NIEDZIELA - 30.10.2022



 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).

 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.
 Nabożeństwo Różańcowe codziennie po Mszy Św., w niedzielę zamiast Nieszporów 

o godz. 1430.
 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: 18.11., 19.11., 20.11. (800, 1500), 26.11., 04.12. (1500),
05.12., 07.12., 08.12., 10.12., 14.12., 16.12., 17.12., 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:
29.10. - Madeja Róża, Madeja Wioletta, Błaszczok Urszula
05.11. - Simmert Marcela, Głowacz Monika, Klimża Maria
12.11. - Porwoł Sylwia, Porwoł Ewa, Grzonka Alina
19.11. - Tomas Małgorzata, Swientek Urszula, Drobny Anita
26.11. - Nowak Elżbieta, Nowak Angela, Kolar Ewelina

 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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