INTENCJE MSZALNE
05.04. – 11.04.2021 rok.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
04.04. – 11.04.2021 rok.
05.04.

7.30: za ++ Leona i Łucję Urbanek, męża Waldemara Ulbrich, jego rodziców,
pokrewieństwo Urbanek – Ulbrich – Franuszczyk – Choroba oraz księży
proboszczów.
11.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Edeltraudy Prusko z okazji
80-tej rocznicy urodzin oraz jej rodziny. ( Te Deum ).
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

07.04.

NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

08.04.

18.00: za ++ Annę i Nikodema Kocur, córkę teresę, zięcia Erwina, ich rodziców
i rodzeństwo, Cecylię i Konrada Szafarczyk oraz pokrewieństwo Kocur – Marks
– Morys.
09.04.

18.00: dziękczynno-błagalna do MB Różańcowej w intencji Róż Różańcowych
Rodziców.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04.

Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności z serca życzy wasz Ks. Proboszcz.

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby Caritas.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W piątek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego – 9 kwietnia – nie
obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, gdyż dzień ten
ma rangę uroczystości.
Można zamawiać intencje mszalne na rok 2021 oraz składać ofiary na
ogrzewanie kościoła jak i remont organów.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Bogumiła Brzoza, Kornelia Jurczyk, Alicja
Majcher, Małgorzata Będzichowska.

10.04.

7.00: za ++ rodziców Marię i Franciszka Nowak, matkę Cecylię Mróz, pokrewieństwo
Mróz – Sklorz – Nowak – Muskala oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00: za + Elżbietę Rapsiewicz w 1-szą rocznicę śmierci.
7.30: za + Dorotę Cyroń – od sąsiadów z ul. Strażackiej i Wiśniowej.
10.00: za ++ żonę Edytę Wienchol, księży oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY .

06.04.

18.00: za ++ Jana Jurczyk, jego rodziców, siostrę i szwagra, Józefa i Annę Wyciślok,
2 synów, 2 synowe, zięcia, pokrewieństwo Jurczyk – Wyciślok – Lukoszek
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
Poniedziałek Wielkanocny ( 5 kwietnia ) obchodzimy jako drugi dzień Świąt
Wielkanocnych.
W tym dniu kolekta przeznaczona jest na KUL oraz Ośrodki Edukacyjne w
Diecezji.

18.00: za + ojca Fryderyk Klytta.
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE.
Zwiernik Kamil, Rudno i
Tabak Dominika, Gliwice zap. I.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła.
Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim Paniom i Panom za zrobienie Ciemnicy
oraz Bożego Grobu.
Bardzo serdecznie dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie
liturgiczne obchodów Uroczystości Triduum Paschalnego.

Anioł Pański z papieżem Franciszkiem – 28.03.2021 rok.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Wkroczyliśmy w Wielki Tydzień. Po raz drugi
przeżywamy go w sytuacji pandemii. W zeszłym roku byliśmy
bardziej zaskoczeni, w tym roku jesteśmy bardziej wypróbowani.
A kryzys gospodarczy stał się uciążliwy.
Co w tej sytuacji historycznej i społecznej czyni Bóg? Bierze
krzyż. Jezus bierze krzyż, to znaczy bierze na siebie ciężar zła,
jakie niesie ze sobą taka rzeczywistość, zła fizycznego,
psychologicznego, a przede wszystkim duchowego, ponieważ
Zły wykorzystuje kryzysy, aby siać nieufność, rozpacz i niezgodę.
A my? Co powinniśmy czynić? Ukazuje to Dziewica Maryja,
Matka Jezusa, która jest także Jego pierwszą uczennicą. Poszła
za swoim Synem. Wzięła na siebie swoją część cierpienia,
mroków, przerażenia i przemierzyła drogę męki, zachowując w
sercu płonącą lampę wiary. Z pomocą Bożej łaski, także i my
możemy przebyć tę drogę. Na codziennej Drodze Krzyżowej
napotykamy twarze wielu braci i sióstr przeżywających trudności:
nie przechodźmy obok nich obojętnie, pozwólmy, aby nasze
serca zostały poruszone do współczucia i zbliżmy się do nich. W
danej chwili, podobnie jak Cyrenejczyk, możemy myśleć:
„Dlaczego właśnie ja?”. Ale później odkryjemy dar, który
przypadł nam bez naszej zasługi.
Módlmy się za wszystkie ofiary przemocy, zwłaszcza za ofiary
zamachu, do którego doszło dziś rano w Indonezji przed katedrą
w Makasar.
Niech nam pomaga Matka Boża, która zawsze nas poprzedza na
drodze wiary.

INFORMATOR PARAFII

Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.
www.mikolajrudno.pl
R XIX Nr ( 901 ) 13 / III / 2021;
Nr konta: 34845410242082004467650001.
Nr konta na remont organów: 50845410242082004467650004.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
04 kwiecień 2021 rok.
Ewangelia: J 20, 1 – 9.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do
grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie
wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł
on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

***********************************************************
Wprowadzenie do liturgii.
Ujrzał i uwierzył.

Dobra wola Jana spotkała się z łaską. W pustym grobie Jezusa, jak przez
otwarta drzwi, wszedł on w nową rzeczywistość.
Nową, bo wieczną..
Nową, bo Boską.
Nową, bo zwycięską
Nie można przyjąć łaski Bożej bez dobrej woli.

*********************************************************

