
INTENCJE MSZALNE
01.01. – 07.01.2018 rok.

PONIEDZIAŁEK    –   Św. Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok                         01  .  0  1  .

  8.00: za parafian.
17.00: za parafian.

WTOREK –     św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dr Kła     02  .  0  1  .

  7.00: I za parafian.
          II za parafian.

ŚRODA                                                                                                                                              03  .  0  1  .

  7.00: I za parafian.
          II za parafian.

CZWARTEK                                                                                                                                       04  .  0  1  .

  7.00: I dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
              z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny.
         II za parafian.

PIĄTEK                                                                                                                                                 05  .  0  1  .

  7.00: w intencji czcicieli NSPJ.
16.00:  dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
             z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra 
             Kampa z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz jego rodziny. ( Te Deum ).

SOBOTA   –   Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli                  0  6  .  0  1  .

  7.00: za ++ matkę i żonę Gertrudę Zwiernik, jej rodziców, teściów, 2 braci, 
            siostrę, 2 bratowe, pokrewieństwo Zwiernik – Szykowski oraz księży 
            proboszczów.
17.00: za parafian.

NIEDZIELA   –   Święto   Chrztu Pańskiego                                                                       07  .  0  1  .

  7.30: za parafian. 
10.00: za ++ żonę Gertrudę Hoppe, jej rodziców, teściów, dziadków, 
            pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
14.00: Koncert kolęd w wykonaniu naszej Orkiestry „Sami Swoi”.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
31.12. – 07.01.2018 rok.

NIEDZIELA –     Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 16.00 nabożeństwo na zakończenie Roku Pańskiego 2017 oraz podsumowanie
duszpasterskie  Starego  Roku.  Bardzo  serdecznie  zapraszam  do  udziału  w  tym
nabożeństwie.
Za odmówienie w tym dniu w kościele lub kaplicy hymnu Ciebie Boże wielbimy można
zyskać odpust zupełny.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA.
O godz. 6.30 Godzina Święta.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy Litanię do NSPJ.
Od godz. 9.00 duszpasterskie odwiedziny chorych. Chorych należy zgłosić do 
czwartku włącznie.

NIEDZIELA –     Święto   Chrztu Pańskiego  .
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła.
O  godz. 14.00  Koncert kolęd w wykonaniu naszej Orkiestry „Sami Swoi”. Już dziś
bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W poniedziałek  1  stycznia przypada  uroczystość  Świętej  Bożej  Rodzicielki  Maryi,
która kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego i wprowadza w Nowy Rok Pański 2018..
Msze św. o godz. 8.00 i 17.00. 
W sobotę 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Kolekta w tym dniu
przeznaczona jest na Misje. Po Mszach św. błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody.
W tę  uroczystość  przypada  25.  rocznica  konsekracji  Biskupa  Gliwickiego  Jana
Kopca. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszym Biskupie.
Również w  tę uroczystość w kilku miastach naszej diecezji  (  Gliwice,  Bytom, Zabrze,
Tarnowskie Góry, Lubliniec, Pyskowice ) odbędą się „Orszaki Trzech Króli”.
W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Papieskiego Dzieła Dziecięctwa
Misyjnego.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Smyczek Janina, Kloj Katarzyna, Otremba 
                                    Danuta, Dąbrowska Cecylia.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła.



ENCYKLIKA LUMEN FIDEI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I
DIAKONÓW, DO OSÓB KONSEKROWANYCH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O

WIERZE. 
Pocieszająca siła w cierpieniu. 
56. Gdy św. Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie o swoich udrękach i cierpieniach, łączy
swoją wiarę z głoszeniem Ewangelii. Mówi w istocie, że w nim wypełnia się fragment Pisma:
«Uwierzyłem,  dlatego  przemówiłem».  Apostoł  nawiązuje  tutaj  do  słów  Psalmu  116,  gdy
Psalmista  woła:  «Ufałem,  nawet  gdy mówiłem:  “Jestem w  wielkim ucisku”».  Mówienie  o
wierze często wiąże się z mówieniem o bolesnych próbach, ale św. Paweł właśnie to postrzega
jako najbardziej przekonujące głoszenie Ewangelii, ponieważ to w słabości i cierpieniu objawia
się i zostaje odkryta moc Boża, przewyższająca nasze słabości i nasze cierpienia. Sam Apostoł
stoi w obliczu bliskiej śmierci, która stanie się życiem dla chrześcijan. Wiara oświeca nas w
godzinie próby i  właśnie w cierpieniu i  słabości  staje się jasne, że «nie głosimy (...)  siebie
samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana». Rozdział 11. Listu do Hebrajczyków kończy się
przypomnieniem  tych,  którzy  cierpieli  z  powodu  wiary,  wśród  nich  szczególne  miejsce
przypada Mojżeszowi, który znosił zniewagi dla Chrystusa.  Chrześcijanin wie, że nie da się
wyeliminować  cierpienia,  ale  może  ono  nabrać  sensu,  może  stać  się  aktem  miłości,
powierzeniem się w ręce Boga, który nas nie opuszcza, i tym samym być etapem wzrostu wiary
i  miłości.  Kontemplując  zjednoczenie  Chrystusa  z  Ojcem,  również  w  chwili  największego
cierpienia na krzyżu, chrześcijanin uczy się uczestniczenia w spojrzeniu samego Jezusa. Nawet
śmierć staje się oświecona i może być przeżyta jako ostatnie wezwanie wiary, ostatnie «wyjdź z
twojej  ziemi»,  ostatnie  «przyjdź!»  wypowiedziane  przez  Ojca,  któremu  powierzamy się  z
ufnością, że On nas umocni także podczas ostatecznego przejścia.
57. Światło wiary nie powoduje, że zapominamy o cierpieniach świata. Dla iluż ludzi wiary
cierpiący stali się pośrednikami światła! Dla św. Franciszka z Asyżu trędowaty, a dla bł. Matki
Teresy z Kalkuty jej ubodzy. Zrozumieli tajemnicę, która jest w nich. Zbliżając się do nich, z
pewnością nie uwolnili ich od wszystkich cierpień, ani nie mogli wytłumaczyć każdego zła.
Wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie nasze ciemności, ale lampą, która w nocy
prowadzi  nasze  kroki,  a  to  wystarcza,  by  iść.  Cierpiącemu  człowiekowi  Bóg  nie  daje
wyjaśniającej wszystko argumentacji, ale swoją odpowiedź ofiaruje w formie obecności, która
towarzyszy  historii  dobra,  łączącej  się  z  każdą  historią  cierpienia,  by rozjaśnił  ją  promień
światła. W Chrystusie Bóg zechciał podzielić z nami tę drogę i ofiarować nam swoje spojrzenie,
byśmy zobaczyli na niej światło. Chrystus jest Tym, który zniósł ból, i dlatego «nam w wierze
przewodzi i ją wydoskonala». Cierpienie przypomina nam, że posługa wiary dobru wspólnemu
jest zawsze posługą nadziei, która patrzy przed siebie wiedząc, że tylko u Boga, w przyszłości
ofiarowanej  przez  zmartwychwstałego  Jezusa,  nasze  społeczeństwo może odnaleźć  mocne i
trwałe fundamenty. W tym sensie wiara łączy się z nadzieją, ponieważ nawet jeśli niszczeje
przybytek  naszego  doczesnego  zamieszkania,  istnieje  wieczne  mieszkanie,  które  Bóg  już
otworzył  w Chrystusie,  w Jego ciele.  Dynamika wiary,  nadziei  i  miłości  sprawia zatem, że
bliskie są nam troski wszystkich ludzi, na naszej drodze prowadzącej do tego miasta, «którego
architektem i budowniczym jest sam Bóg», ponieważ «nadzieja zawieść nie może». W jedności
z wiarą i miłością, nadzieja kieruje nas ku pewnej przyszłości, która wpisuje się w perspektywę
inną niż iluzoryczne propozycje bożków tego świata, a która daje nam nowy zapał i nową siłę
do  codziennego  życia.  Nie  pozwólmy,  by  nam  skradziono  nadzieję,  nie  pozwólmy,  żeby
zniszczyły  ją  natychmiastowe  rozwiązania  i  propozycje,  które  blokują  nas  na  drodze,
«rozpraszają» czas,  przemieniając  go  w przestrzeń.  Czas  zawsze  przewyższa  przestrzeń.  W
przestrzeni krystalizują się projekty, czas natomiast zawsze kieruje ku przyszłości i pobudza do
tego, by iść z nadzieją.                                                                                    Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 737 ) 41 / XII / 2017;
                                         1 czytanie: Syr 3, 2 – 6.  12 – 14;

                                                     2 czytanie: Kol           3, 15 – 21;

Niedziela – Świętej Rodziny.
31 grudzień 2017 rok.

Ewangelia: Łk 2, 22 – 40.
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli

Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim:
«Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w
ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył
w  Jeruzalem  człowiek  imieniem  Symeon.  Był  to  człowiek  sprawiedliwy  i  pobożny,
wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił,
że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do
świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze
Twemu w  pokoju,  według  Twojego  słowa.  Bo  moje  oczy  ujrzały  Twoje  zbawienie,  które
przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego,
Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił
ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na
jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia
Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała
wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i
mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i
nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.   

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

Wprowadzenie do liturgii:
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia.

Starość nie zawsze jest pogodna.
Starość nie zawsze jest łatwa.
Starość zawsze jest wspomagana szczególną łaską przygotowania do wieczności.

W dobrej rodzinie jest miejsce dla najstarszego pokolenia.
*******************************************************************************


