
INTENCJE MSZALNE
29.01. – 04.02.2018 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                 2  9  .  0  1  .
  7.00: I za ++ Wiktorię Pieczka, 2 mężów, córkę Elżbietę, Ewalda oraz pokrewieństwo 
              Hanzlik. 
          II za parafian.

WTOREK                                                                                                                                              3  0  .  0  1  .
17.00: I za ++ córkę Iwonę Koszykowską, rodziców, teściów, 2 mężów, pokrewieństwo
              Koszykowski – Myzia – Przeworski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
          II za ++ Józefa Termin, Leona Gomolla, Edytę Wienchol, Edytę Choroba, 
              dziadków, chrzestnych oraz pokrewieństwo z obu stron.

ŚRODA –     św.   Jana Bosko, prezbitera                                                                               31  .  0  1  .
17.00: Msza św. szkolna: I za ++ rodziców Józefa i Marię Bytomskich, ich rodziców 
            i rodzeństwo, pokrewieństwo Pierończyk, Danutę Warzecha, Edytę Wienchol,
            Reginę Wybierek, Jana Wróbel, kapłanów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
        II za parafian. 

CZWARTEK                                                                                                                                       01  .  0  2  .
17.00: za ++ Franciszka Pietrzyk, jego żonę Elżbietę oraz pokrewieństwo Prochota – 
           Szymański.

PIĄTEK –     Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej                     02  .  0  2  .
  7.00: za ++ Jana Rapsiewicz, Józefa i Martę Morys, szwagrów Jerzego i Wernera, 
           bratową Różę, Denisa Będzichowskiego, pokrewieństwo oraz księży.
17.00: za ++ żonę Różę Morys, rodziców Martę i Józefa Morys, ich 2 zięciów, 
           prawnuka Denisa, Nimfę i Ryszarda Szykowskich, ich 2 córki, 4 synów, 
           3 synowe, zięcia, wnuka Henryka oraz księży.

SOBOTA                                                                                                                                               03  .  0  2  . 
  7.00: w intencji czcicieli NMP.
17.00: za ++ braci Zygfryda i Wincentego Pawletko, rodziców i pokrewieństwo 
           Pawletko – Pietrzyk – Jurczyk.

V     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                            04  .  0  2  .
  7.30: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
           o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny z okazji rocznicy 
           chrztu świętego.
11.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
            o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Piotra i Hildegardy 
            Suchan z okazji 50-tej rocznicy ślubu i ich rodziny. (Te Deum). 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
28.01. – 04.02.2018 rok.

I  V     NIEDZIELA   ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA.
Po Mszy św. o godz. 17.00 odmawiamy modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.
Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA.
O godz. 6.30 śpiewamy Godzinki do NMP.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy litanię do NMP.

V     NIEDZIELA   ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W dzisiejszą niedzielę  obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Trąd.
W środę Msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalną. 
W  piątek 02 lutego obchodzimy  święto  Ofiarowania  Pańskiego  –  Matki  Boskiej
Gromnicznej.  Na Mszy św. o godz. 7.00 będzie miało miejsce błogosławieństwo gromnic, a
na Mszy św. o godz. 17.00 – procesja ze świecami i błogosławieństwo świec.
Po Mszach św. zbiórka do puszek na Siostry Klauzurowe.
W sobotę 3 lutego w katedrze gliwickiej odbędą się Miedzydiecezjalne obchody Dnia Życia
Konsekrowanego. W to święto obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msza
św. o godz. 10.00.
W związku z tym, że uroczystość Ofiarowania Pańskiego znosi liturgiczny obchód pierwszego
piątku  miesiąca  w  tym  dniu  odwiedzin  chorych  nie  będzie.  Duszpasterskie  odwiedziny
chorych odbędą się w Rekolekcyjny Dzień Chorego w piątek 16 lutego.
W sobotę  3  lutego przypada  wspomnienie  dowolne  św.  Błażeja,  orędownika  i  opiekuna
wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Po Mszach św. będzie udzielane błogosławieństwo
ku czci św. Błażeja.
Można w dalszym ciągu składać ofiary na ogrzewanie oraz za rezerwację ławek na rok 2018.
Są jeszcze wolne intencje mszalne na rok 2018.
W niedzielę 14 lutego zebrano kolektę na spłatę kredytu za remont naszego kościoła 
w kwocie 2553,05 zł.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Ewelinę Brzoza, Gabrielę Manowską, 
                                   Martynę Kaduk, Ewa Zaczkowską.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła.



WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
RUDNO – 14.02.2018 – 18.02.2018 rok.

14.02.2018 - ŚRODA PO PIELCOWA.
  

 17.30:  Msza św. z nauką ogólną.

15  .02.201  8   – CZWARTEK PO POPIELCU.

    7.30:  Spowiedź św.
    8.00:  Msza św. z nauką ogólną.
  17.30:  Msza św. z nauką ogólną.
  18.30:  Nauka stanowa dla młodych małżeństw.

1  6  .02.201  8   - PIĄTEK   PO POPIELCU.
     REKOLEKCYJNY DZIEŃ CHORYCH.

    7.30:  Spowiedź św.
   8.00:  Msza św. z nauką ogólną.
    9.30:  Spowiedź św.
 10.00:  Msza św. w intencji chorych i ludzi w podeszłym wieku z udzielaniem 

 sakramentu chorych oraz nabożeństwo z błogosławieństwem 
 lurdzkim.

             Po Mszy św. duszpasterskie odwiedziny chorych.
  16.00:   DROGA KRZYŻOWA.
  17.30:   Msza św. z nauką ogólną.
  18.30:   Nauka stanowa dla starszych małżeństw.

1  7  .02.201  8   – SOBOTA   PO POPIELCU.

    7.30:  Spowiedź św.
    8.00:  Msza św. z nauką ogólną.
    9.30: - 10.00:  Spowiedź św. dla dzieci.
  10.00:  Nabożeństwo dla dzieci z nauką.
  16.30:  Spowiedź św. dla młodzieży i dorosłych.
  17.00:   Msza św. z nauką ogólną.
  18.00:   Spotkanie dla młodzieży.

18  .02.201  8 -   I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

          ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI NA WSZYSTKICH MSZACH ŚW.
Msze św. o godz. 7.30 i 10.00.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 741 ) 4 / I / 2018;
                                              1 czytanie: Pwt   18, 15 – 20;

                                                          2 czytanie: 1 Kor  7, 32 – 35;

IV Niedziela Zwykła.
28 styczeń 2018 rok.

Ewangelia: Mk 1, 21 – 28.

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali
się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w
Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego.
Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i
wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem
wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest?
Nowa  jakaś  nauka  z  mocą.  Nawet  duchom  nieczystym  rozkazuje  i  są  Mu
posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie
galilejskiej.     

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

Wprowadzenie do liturgii:

Był właśnie w synagodze człowiek opętany.

Jeśli w synagodze – w domu modlitwy Żydów – mógł być, jako uczestnik
nabożeństwa,  człowiek  pozostający  we  władaniu  zła,  to  może  być  również  w
kościele, we wspólnocie eucharystycznej.

Świętość  miejsca  i  duch  modlitwy  nie  zawsze  gwarantują  świętość
uczestników.

Ludzie pozostający we władaniu zła mogą być w zgromadzeniu świętym,
jak kąkol może róść w pszenicy. 

Nawet do Wieczernika diabeł wszedł w sercu Judasza.

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


