
INTENCJE MSZALNE
08.01. – 14.01.2018 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                 0  8  .  0  1  .

17.00: za + Erykę Więcek – od mieszkańców ul. Leśnej.

WTOREK                                                                                                                                              0  9  .  0  1  .

  7.00: za parafian.

ŚRODA                                                                                                                                               10  .  0  1  .

17.00: Msza św. szkolna: za ++ ojca Piotra Stromskiego, brata Marka, 
           dziadków, pokrewieństwo Stromski – Grzelak – Lukoszek – Frej, 
           kapłanów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK                                                                                                                                       11  .  0  1  . 

  7.00: za ++ rodziców Marię i Pawła Wyciślok, brata Manfreda, Leona, 
           Izydora, Elżbietę i Barbarę Duda, Helenę Czaja, Annę Strzelczyk 
           oraz pokrewieństwo z obu stron.

PIĄTEK                                                                                                                                                 12  .  0  1  .

  7.00: za parafian.

SOBOTA                                                                                                                                                   13  .  0  1  .

13.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
            z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Sabiny 
            i Marka Prochota z okazji 25-tej rocznicy ślubu oraz ich rodziny. ( Te 
            Deum ).
17.00: za ++ Walentego i Martę Suchan, ich córkę, syna i synową, 2 zięciów 
           i wnuków, Bernarda i Agnieszkę Salbert, ich synową, zięcia, dziadków 
           z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

II   NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                                14  .  0  1  .

  7.30: za parafian. 
10.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża 
            w intencji Anety Zientara z okazji 1-szej rocznicy urodzin, jej rodziców, 
            chrzestnych oraz całej rodziny.
14.00: Jasełka w wykonaniu dzieci z naszej Szkoły.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
07.12. – 14.01.2018 rok.

NIEDZIELA –   Święto   Chrztu Pańskiego  .
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 14.00 Koncert kolęd w wykonaniu naszej Orkiestry „Sami 
Swoi”. Bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert.
Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres Narodzenia 
Pańskiego.
Dzisiaj uroczystość święceń biskupich ks. Andrzeja Iwaneckiego. 
Msza św. o godz. 12.30 w kościele katedralnym w Gliwicach. 
Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowym biskupie 
pomocniczym w diecezji gliwickiej.

II   NIEDZIELA   ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
O  godz.  14.00  Jasełka  bożonarodzeniowe  w wykonaniu  dzieci  z
naszej Szkoły. Już dziś bardzo serdecznie zapraszam na te Jasełka.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W środę  10  stycznia o  godz.  17.00  Msza  św.  szkolna,  na  którą
zapraszam wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalną. 
W przyszłą  niedzielę   17 stycznia obchodzimy  Światowy  Dzień
Migranta i Uchodźcy.
Od poniedziałku  15  stycznia  można  składać  ofiary  na  ogrzewanie
oraz za rezerwację ławek na rok 2018.
Są jeszcze wolne intencje mszalne na rok 2018.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Danuta Otremba, Beata 
                                    Kunce, Irena Gajda, 
                                    Teresa Szykowska.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła.



Statystyka  za  rok  2017.
1. DUSZPASTERSTWO.
Chrzty.

Rok Liczba Chłopcy Dziewczynki
2016 14 8 6 - ( 3 dzieci spoza parafii )
2017 20 9 11 - ( 7 dzieci spoza parafii )

I Komunia św.
Rok Liczba Chłopcy Dziewczynki
2016 7 0 7
2017 8 4 4

Bierzmowanie
Rok Liczba Chłopcy Dziewczynki
2016 10 3 7
2017 13 8 5

Śluby
Rok Liczba
2016 6

( 1 para z zewnątrz )
2017 9

( 3 pary z zewnątrz ) 

Zmarli
Rok Liczba Mężczyźni Kobiety
2016 16 10 6
2017 8 3 5

Rozdane Komunie św. 
2016 38468
2017 37294

około 1174  mniej rozdanych Komunii św. w roku 2017 niż w 2016.

Msze za Parafian – obowiązek odprawienia Mszy za Parafian 59.
( We wszystkie niedziele, których było 53 w ciągu roku i święta nakazane, których było 7 ). 

2016 68
2017 70

Odwiedziny chorych.
Rok Liczba rozdanych Komunii św. w trakcie

odwiedzin chorych przez kapłana.
Liczba rozdanych Komunii

św. w trakcie odwiedzin
chorych przez Szafarzy. 

2016 111 ~ 354
2017 102 ~ 345

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 738 ) 1 / I / 2018;
                                                    1 czytanie: Iz 55, 1 – 11;

                                                                 2 czytanie: 1 J   5, 1 – 9;

Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego.
07 styczeń 2018 rok.

Ewangelia: Mk 1, 7 – 11.

Jan nosił  odzienie z sierści wielbłądziej  i  pas skórzany około
bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za
mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana
chrzest  w  Jordanie.  W  chwili  gdy  wychodził  z  wody,  ujrzał
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z
nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie».    

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

Wprowadzenie do liturgii:

Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

Jesteśmy ochrzczeni i wodą i Duchem Świętym. Oczyszczeni i
uświęceni.

Raz w życiu trzeba złożyć pocałunek na chrzcielnicy, przy której
łaska wypełniła nasze serce, a Trójca Święta zamieszkała w nim. 

Święcona  woda  jest  środowiskiem  Bożym,  odpornym  na
działanie ducha złego.

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



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.


