
INTENCJE MSZALNE
15.01. – 21.01.2018 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                 15  .  0  1  .

17.00: I za ++ Annę i Franciszka Cholewa, 2 synów, 3 wnuków, Fryderyka 
              Klytta, jego rodziców i rodzeństwo, Romana Wieszok, jego rodziców 
              i rodzeństwo, księży proboszczów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
          II za + Erykę Więcek – w 30-ty dzień po śmierci.

WTOREK                                                                                                                                              16  .  0  1  .

  7.00: I za parafian.
          II za parafian.

ŚRODA –     św. Antoniego, opata                                                                                         1  7  .  0  1  .

17.00: Msza św. szkolna: I za parafian.
      II za parafian. 

CZWARTEK                                                                                                                                       1  8  .  0  1  . 

  7.00: I za parafian.
          II za parafian.

PIĄTEK –     św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa                                              1  9  .  0  1  .

  7.00: I za parafian.
          II za parafian.

SOBOTA                                                                                                                                                20  .  0  1  .

  7.00: za parafian.
17.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża 
            w intencji Blanki Choroba z okazji 1-szej rocznicy urodzin, jej rodziców,
            chrzestnych oraz całej rodziny.

I  I  I   NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                              21  .  0  1  .

  7.30: w intencji Rodzin, które przyjęły kolędę. 
11.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
           z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Rozwity 
           i Karola Suchan z okazji 55-tej rocznicy ślubu i ich rodziny. ( Te Deum ).
14.00: Koncert kolęd w wykonaniu naszej Scholi.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
14.01. – 21.01.2018 rok.

II   NIEDZIELA   ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O  godz. 14.00  Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z naszej
Szkoły. Bardzo serdecznie zapraszam na te Jasełka.

I  I  I   NIEDZIELA   ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła.
O godz. 14.00 koncert kolęd w wykonaniu naszej Scholi. Już dziś bardzo
serdecznie zapraszam na ten koncert.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W dzisiejszą niedzielę  obchodzimy Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy.
W środę  o godz.  17.00 Msza św. szkolna,  na którą zapraszam wszystkie
dzieci i młodzież gimnazjalną. 
Również  w  środę  przypada  Dzień  Judaizmu  w  Kościele  katolickim  w
Polsce.
W czwartek 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o
Jedność Chrześcijan, który kończy się  świętem Narodzenia św. Pawła –
25 stycznia.
W  przyszłą  niedzielę  21  stycznia przypada  Dzień Babci.  Pamiętajmy w
naszych modlitwach o naszych babciach.
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: Urszula Kampa, Alina Grzelak,
                                    Karina Decker, Gizela Nowara.

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. 

Błogosławiona, która uwierzyła (Łk 1, 45). 
58. W przypowieści o siewcy św. Łukasz przytacza następujące słowa, w których Jezus
wyjaśnia sens «żyznej ziemi», która «oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem
szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości». W kontekście
Łukaszowej Ewangelii nawiązanie do serca szlachetnego i dobrego, w odniesieniu do
usłyszanego i zachowanego Słowa, stanowi ukryty obraz wiary Dziewicy Maryi. Ten
sam Ewangelista mówi nam o pamięci Maryi, o tym, że zachowywała w swoim sercu
wszystko, co słyszała i widziała, aby Słowo przynosiło owoc w Jej życiu. Matka Pana
jest  doskonałą  ikoną  wiary,  jak  powie  św.  Elżbieta:  «Błogosławiona  (jest),  która
uwierzyła».  W  Maryi,  Córce  Syjonu,  wypełnia  się  długa  historia  wiary  Starego
Testamentu,  opowiadająca  o  licznych  wiernych  kobietach,  poczynając  od  Sary,
kobietach, w których, obok patriarchów, spełniała się Boża obietnica i rozkwitało nowe
życie. Gdy nadeszła pełnia czasu, Słowo Boże zwróciło się do Maryi, a Ona przyjęła Je
całym swoim jestestwem, w swoim sercu, aby w Niej stało się ciałem i narodziło się
jako światłość dla ludzi. Św. Justyn Męczennik, w swoim Dialogu z Żydem Tryfonem
użył pięknego wyrażenia, które mówi, że Maryja, przyjmując orędzie anioła, poczęła
«wiarę  i  radość».  Wiara  Matki  Jezusa  była  bowiem owocna,  a  kiedy nasze  życie
duchowe przynosi owoce, napełnia nas radość, będąca najbardziej wyraźnym znakiem
wielkości  wiary.  W swoim życiu  Maryja  odbyła  pielgrzymkę  wiary,  podążając  za
swoim Synem. Toteż w Maryi droga wiary Starego Testamentu włącza się w podążanie
za Jezusem i zostaje przez Niego przemieniona, zyskuje bowiem spojrzenie wcielonego
Syna Bożego.
59. Możemy powiedzieć, że w Najświętszej Pannie Maryi  urzeczywistnia się to, co
poprzednio podkreślałem, czyli  że wierzący jest  całkowicie zaangażowany w swoje
wyznanie wiary. Ze względu na swą więź z Jezusem Maryja jest ściśle włączona w to,
w co wierzymy.  W dziewiczym poczęciu przez Maryję mamy jasny znak Boskiego
synostwa Chrystusa. Odwieczny początek Chrystusa jest w Ojcu,  jest On Synem w
pełnym i niepowtarzalnym sensie, i dlatego rodzi się w czasie bez udziału mężczyzny.
Bę- dąc Synem, Jezus może przynieść światu nowy początek i nowe światło, pełnię
wiernej  miłości  Boga,  który  oddaje  się  ludziom.  Z  drugiej  strony,  prawdziwe
macierzyństwo  Maryi  zapewniło  Synowi  Bożemu  prawdziwą  ludzką  historię,
prawdziwe ciało, w którym umrze na krzyżu i powstanie z martwych. Maryja będzie
Mu  towarzyszyć  aż  pod  krzyż,  skąd  Jej  macierzyń-  stwo  rozszerzy  się  po
zmartwychwstaniu  i  wniebowstąpieniu  Jezusa  na  każdego  ucznia  Jej  Syna.  Będzie
obecna również w Wieczerniku, by wraz z Apostołami wypraszać dar Ducha Świętego.
W ten sposób dynamika miłości między Ojcem i Synem w Duchu przeniknęła nasze
dzieje;  Chrystus  przyciąga  nas  do  siebie,  aby  nas  zbawić.  W centrum  wiary  jest
wyznanie Jezusa, Syna Bożego, zrodzonego z niewiasty, wprowadzającego nas, przez
dar Ducha Świętego, w przybrane synostwo. 

                Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 739 ) 2 / I / 2018;
                                1 czytanie: 1 Sam            3, 3b – 10. 19;

                                          2 czytanie: 1 Kor 6, 13c – 15a. 17 – 20;

II Niedziela Zwykła.
14 styczeń 2018 rok.

Ewangelia: J 1, 35 – 42.

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i
gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że
oni  idą  za  Nim,  rzekł  do  nich:  «Czego  szukacie?»  Oni  powiedzieli  do  Niego:
«Rabbi!  -  to  znaczy:  Nauczycielu  -  gdzie  mieszkasz?» Odpowiedział  im:
«Chodźcie,  a  zobaczycie».  Poszli  więc  i  zobaczyli,  gdzie  mieszka,  i  tego  dnia
pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to
usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał
najpierw  swego  brata  i  rzekł  do  niego:  «Znaleźliśmy  Mesjasza»  -  to  znaczy:
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr.     
 ****************************************************************************

Wprowadzenie do liturgii:

Czego szukacie?

Szukamy Ciebie, Panie. Chcemy porozmawiać z Kimś mądrym.
Interesuje nas kilka zasadniczych pytań. Chcemy też nabrać pewności,
że tobie można zaufać.

Zamieszkamy z Tobą, Panie. Znamy już Jana, a on twierdzi, że
jesteś większy od niego. 

Szukanie ludzi mądrych to znak autentycznej mądrości.

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




