
INTENCJE MSZALNE
05.02. – 11.02.2018 rok.

PONIEDZIAŁEK   –   św. Agaty, dziewicy i męczennicy                                            05  .  0  2  .

17.00: za ++ Wincentego, Marię i Henryka Szykowskich, Jana Gruca, Piotra Otremba 
           oraz pokrewieństwo Szykowski – Gruca – Choroba. 

WTOREK –     św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy                               0  6  .  0  2  .

17.00: za ++ Annę i Gintra Klein, Marię i Józefa Wygaś, dziadków, Henryka Piela, 
           Ryszarda Gromotka i pokrewieństwo Klein – Wygaś – Gromotka – Kondziela.

ŚRODA                                                                                                                                                07  .  0  2  .

17.00: za ++ męża Antoniego Pater, Edwarda i Grażynę Pater, Ernesta Muskalla, 
           dziadków, pokrewieństwo Pater – Muskalla – Mróz, księży i dusze w czyśćcu
           cierpiące.

CZWARTEK                                                                                                                                      0  8  .  0  2  .

17.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
           o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Emilii z okazji urodzin.

PIĄTEK                                                                                                                                              0  9  .  0  2  .

17.00: za Róże Różańcowe Rodziców.
          

SOBOTA –     św. Scholastyki, dziewicy                                                                           10  .  0  2  . 

15.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
           o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Elwiry Kaczmarczyk 
           z okazji 50-tej rocznicy urodzin. ( Te Deum ).
17.00: za + Klarę Smyczek w 30-ty dzień po śmierci.

V  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                           11  .  0  2  .

  7.30: za chorych i cierpiących z okazji Światowego Dnia Chorego.
11.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji Ewy
           Lukaschowitz z okazji 1-szej rocznicy urodzin, jej rodziców, chrzestnych oraz 
           rodziny.  
14.00: zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
04.02. – 11.02.2018 rok.

V     NIEDZIELA   ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.

V  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Po Mszy św. o godz. 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
do godz. 14.00.
O godz. 14.00 zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W poniedziałek  5  lutego  obchodzimy wspomnienie  św.  Agaty,  dziewicy  i
męczennicy. Po Mszy św. poświęcenie wody i chleba ku jej czci.
W środę o godz. 15.00 spotkanie Marianek. 
W  czwartek 08 lutego przypadają  urodziny i  imieniny biskupa seniora Jana
Wieczorka. Pamiętajmy w naszych modlitwach o biskupie seniorze.
W sobotę  10 lutego  –  pielgrzymka  osób  starszych,  niepełnosprawnych,
chorych,  emerytów  i  rencistów  do  Sanktuarium  MB  w  Lubecku.  Początek
pielgrzymki o godz. 10.00.
W  przyszłą  niedzielę  11 lutego,  ostatnią  niedzielę  przed  Wielkim  Postem,
rozpoczynają  się  Dni  Eucharystyczne, przed  Środą  Popielcową  –  tzw.
„nabożeństwo 40 godzinne”.
W  tym  roku  opuszcza  się  liturgiczne  wspomnienie  przypadającego  w  przyszła
niedzielę 11 lutego wspomnienia MB z Lourdes – Światowy Dzień Chorego.
Można w dalszym ciągu składać ofiary na ogrzewanie oraz za rezerwację ławek
na rok 2018.
Są jeszcze wolne intencje mszalne na rok 2018.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Zuzanna Wygaś, Waleria Nowak, 
                                   Jesika Szołtysek, Agnieszka
                                   Wyciślok.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła.



Anioł Pański z papieżem Franciszkiem – 28.01.2018 rok.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Ewangelia dzisiejszej niedzieli (por. Mk 1, 21-28) jest częścią szerszej narracji
zwanej  „dniem  w  Kafarnaum”.  W  centrum  dzisiejszej  opowieści  jest  wydarzenie
egzorcyzmu, przez które Jezus jest ukazany jako prorok potężny w słowach i czynach.
Wchodzi  On  do  synagogi  w  Kafarnaum  w  szabat  i  zaczyna  nauczać.  Ludzie  są
zdumieni  Jego słowami,  ponieważ  nie  są  to  zwykłe  słowa,  nie  przypominają  tego,
czego zwykle słuchają. Uczeni w Piśmie uczą, ale nie mają własnego autorytetu. Jezus
natomiast naucza jako ten, kto ma władzę, objawiając się w ten sposób jako Posłaniec
Boga,  a  nie  jako  zwykły  człowiek,  który  musi  oprzeć  swoje  nauczanie  na
wcześniejszych  tradycjach.  Jezus  ma  pełen  autorytet.  Jego  nauczanie  jest  nowe.  A
Ewangelia mówi, że ludzie komentowali: „Nowa jakaś nauka z mocą”.
Jednocześnie Jezus okazuje się potężny w swoich dziełach. W synagodze w Kafarnaum
jest  człowiek  opętany  przez  ducha  nieczystego,  który  objawia  się,  krzycząc
następującymi słowami: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas
zgubić.  Wiem,  kto  jesteś:  Święty Boży!”.  Diabeł  wypowiada  pewną prawdę.  Jezus
przyszedł,  aby zniszczyć diabła, aby zrujnować demona, aby go pokonać. Ten duch
nieczysty zna moc Jezusa, a także głosi Jego świętość. Jezus go karci, mówiąc mu:
„Milcz  i  wyjdź  z  niego”  (w.  25).  Te  kilka  słów  Jezusa  wystarczy,  aby  odnieść
zwycięstwo nad szatanem, który wychodzi z tego człowieka „miotając nim i głośno
krzycząc” –mówi Ewangelia.
Fakt ten wywiera wielkie wrażenie na obecnych; wszyscy są przejęci strachem i zadają
sobie  pytanie:  „Co  to  jest?  [...]  Nawet  duchom  nieczystym  rozkazuje  i  są  mu
posłuszne!”.  Moc Jezusa potwierdza autorytatywność jego nauczania. Nie wymawia
On  jedynie  słów,  ale  działa.  W  ten  sposób  ukazuje  Boży  plan  słowami  i  mocą
uczynków.  Rzeczywiście  w Ewangelii  widzimy,  że  Jezus  w swojej  ziemskiej  misji
objawia  miłość  Boga  zarówno  poprzez  głoszenie,  jak  i  niezliczone  akty
zainteresowania i pomocy chorym, potrzebującym, dzieciom i grzesznikom.
Dzisiejszy fragment  Ewangelii  pokazuje  nam,  że  Jezus  jest  naszym Nauczycielem,
potężnym w słowach i  czynach.  Jezus  przekazuje  nam całe  światło,  które  oświeca
niekiedy mroczne  drogi  naszego istnienia;  przekazuje  nam także  siłę  niezbędną  do
pokonania trudności, prób, pokus. Pomyślmy jaką wielką łaską jest dla nas znajomość
tego Boga tak potężnego i tak dobrego! Nauczyciela i przyjaciela, który wskazuje nam
drogę i troszczy się o nas, zwłaszcza, gdy jesteśmy w potrzebie.
Niech  Najświętsza  Maryja  Panna,  kobieta  wysłuchania,  pomoże  nam  zachować
milczenie  wokół  nas  i  w naszym wnętrzu,  aby usłyszeć  w zgiełku  przesłań  świata
najbardziej  autorytatywne  słowo,  jakie  istnieje:  Jej  Syna  Jezusa,  który  głosi  sens
naszego istnienia  i  uwalnia  nas od wszelkiego zniewolenia,  także od niewoli  złego
ducha.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 742 ) 5 / II / 2018;
                                  1 czytanie: Hi                7, 1 – 4. 6 – 7;

                                             2 czytanie: 1 Kor  9, 16 – 19. 22 – 23;

V Niedziela Zwykła.
04 luty 2018 rok.

Ewangelia: Mk 1, 29 – 39.

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu
Szymona  i  Andrzeja.  Teściowa  zaś  Szymona  leżała  w  gorączce.  Zaraz
powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła
ją  gorączka.  I  usługiwała  im.  Z  nastaniem wieczora,  gdy  słońce  zaszło,
przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało
się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych
duchów wyrzucił,  lecz  nie  pozwalał  złym duchom mówić,  ponieważ  Go
znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na
miejsce  pustynne,  i  tam  się  modlił.  Pośpieszył  za  Nim  Szymon  z
towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają».
Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości,
abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei,
nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.      

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

Wprowadzenie do liturgii:

Wszyscy Cię szukają.

Trzeba uważać, by nie być do dyspozycji ludzi, lecz Boga.
Z tego, że ktoś jest potrzebny ludziom, nic nie wynika. Liczy się jedynie to,

w jakiej mierze jest potrzebny Bogu. 

Jesteśmy potrzebni Bogu.

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


