
INTENCJE MSZALNE
12.02. – 18.02.2018 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                 12  .  0  2  .  
  8.00: wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 16.55.
17.00: za ++ żonę Felicję Jędrzyca, rodziców Antoniego i Klarę Jędrzyca, Agnieszkę i Pawła 
           Socha, Beatę i Jana Jędrzyca, szwagra Huberta Urbanek, Agnieszkę i Łucję Warzecha 
           oraz księży. 
WTOREK                                                                                                                                            13  .  0  2  .  
  7.00: za ++ Walentego, Martę, Huberta, Teresę i Karola Suchan, Genowefę, Alfreda i Marcina 
           Sigmundczyk, męża Bernarda, Łucję i Ryszarda Jacek, szwagra Wolfganga, Gintra 
           Franuszczyk, Annę i Gintra Klein oraz pokrewieństwo Jacek – Suchan – Olek – Poremba. 
           - wystawienie Najświętszego Sakramenty i adoracja. 
17.00: zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.
ŚRODA   POPIELCOWA –     Rekolekcje Parafialne                                                      14  .  0  2  .  
  7.00: za ++ Martę, Jana i Bernarda Blaszczyk, Annę i Teodora Lukoszek, 4 braci, 3 bratowe, 
           Krzysztofa Wojkowskiego, pokrewieństwo Blaszczyk – Lukoszek – Migas – Warzecha, 
           księży i dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.30: I za ++ męża Zygfryda Sklorz, jego rodziców, 4 braci, siostrę, Martę i Rudolfa Sobel ich 
              córkę, syna i synową, dziadków, pokrewieństwo z obu stron, księży i dusze w czyśćcu 
              cierpiące.
          II za ++ ojca Józefa Wojkowskiego, syna Krzysztofa, szwagra Manfreda Mendzik, 
              rodziców Edeltraudę i Franciszka Lukoszek, Lidię Kotyrba, Alojzego Gruchman, 
              pokrewieństwo Wojkowski – Lukoszek, księży i o. Alfonsa.
CZWARTEK   PO POPIELCU  –     Rekolekcje Parafialne                                          15  .  0  2  .   
  8.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  o dalsze
           zdrowie i błogosławieństwo Boże w pewnej intencji.
17.30: za ++ Józefa Termin jego rodziców, Gertrudę i Antoniego Olek, Edytę Wienchol, Reginę 
           Wybierek, Leona Gomolla i pokrewieństwo Pierończyk – Termin – Olek.
PIĄTEK   PO POPIELCU –     Rekolekcje Parafialne                                                    16  .  0  2  .  
  8.00: za ++ rodziców Mikołaja i Marię Falińskich, dziadków, pokrewieństwo z obu stron 
           i księży.
10.00: w intencji chorych, cierpiących i w podeszłym wieku z udzielaniem sakramentu chorych.
16.00: Droga Krzyżowa.
17.30: za + Klarę Smyczek – od sąsiadów.
SOBOTA   PO POPIELCU –     Rekolekcje Parafialne                                                 1  7  .  0  2  .   
  8.00: za ++ żonę Edeltraudę Klein, Alfonsa i Eugenię Klein, Wilhelma Klein i jego 2 żony, 
           wnuka Michała, rodzeństwo, szwagrów, pokrewieństwo Klein – Piela – Poloczek – 
           Szubert, księży i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00: nabożeństwo dla dzieci z nauką.
17.00: za ++ syna Marka Hauke, rodziców Anastazję i Pawła Brzoza, Zofię i Henryka Hauke, 
           szwagra Jana Jędrzyca, dziadków z obu stron, pokrewieństwo Hauke – Brzoza – Gajda – 
           Ulbrich i księży.
I     NIEDZIELA   WIELKIEGO POSTU     –     Zakończenie   Rekolekcj  i                       1  8  .  0  2  .  
  7.30: za parafian.
11.00: za parafian.
14.00: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11.02. – 18.02.2018 rok.

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

I     NIEDZIELA   WIELKIEGO POSTU –   zakończenie rekolekcji  .  
Kolekta przeznaczona jest na potrzeby ojca Rekolekcjonisty.
O godz. 14.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W poniedziałek o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 16.55, we 
wtorek  wystawienie Najświętszego Sakramentu po  Mszy św. i adoracja do godz.  17.00.  Bardzo 
serdecznie zachęcam do adoracji wszystkich parafian.
Od  niedzieli do  soboty trwać  będzie  Tydzień  modlitw  o  trzeźwość  narodu.  Jest  to  czas 
przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia 
grzeszników. 
W Środę Popielcową rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Wiernych w tym dniu obowiązuje 
post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy.
Na Mszach św. błogosławieństwo popiołu i posypanie głów popiołem.
Po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom z naszej diecezji.
W Środę  Popielcową  Mszą  św.  o  godz. 17.30  rozpoczniemy Rekolekcje  Parafialne,  które 
poprowadzi ks. dr hab. nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. 
Plan rekolekcji wywieszony w gablotce.
W Środę Popielcową rozpoczyna się czas przystępowania do Komunii św. wielkanocnej.
Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o 
ducha pokuty.
Przykazanie  kościelne  zobowiązuje  do  powstrzymania  się  od  udziału  w  zabawach  w  Okresie  
Wielkiego Postu.
W tym roku opuszcza się liturgiczny obchód przypadającego na środę 14 lutego święta św. 
Cyryla i Metodego, patronów Europy.
Duszpasterskie odwiedziny chorych w piątek 16 lutego po rekolekcyjnej Mszy św. za chorych.  
Chorych należy zgłosić do czwartku włącznie.
Bardzo  serdecznie  zachęcam  przez  cały  Wielki  Post  do  udziału  w  nabożeństwach  Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Gorzkie Żale w tym roku poprowadzi i kazania pasyjne wygłosi o. Tomasz Stachoń, kamilianin z  
Taciszowa.
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 4 lutego zebrano kolektę na spłatę kredytu za remont naszego kościoła w kwocie  
2409,82 zł.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Mirosława Bohm, Małgorzata Będzichowska, Alicja 
                                    Majcher, Bogumiła Piper.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła.



Anioł Pański z papieżem Franciszkiem 
– 04.02.2018 rok.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Ewangelia dzisiejszej niedzieli kontynuuje opis dnia Jezusa w Kafarnaum, w 
szabat będący dla Żydów cotygodniowym dniem świątecznym (por. Mk 1, 21-39). Tym 
razem Ewangelista Marek podkreśla związek między uzdrawiającym działaniem Jezusa 
a  przebudzeniem  wiary  w  osobach,  które  spotyka.  Rzeczywiście  poprzez  znaki 
uzdrowienia,  jakich  dokonuje  dla  wszelkiego  rodzaju  chorych,  Pan  chce  wzbudzić 
reakcję wiary.
Dzień Jezusa w Kafarnaum rozpoczyna się od uzdrowienia teściowej Piotra a kończy 
się  sceną  zgromadzenia  całego  miasta  przed  domem,  w  którym  przebywał,  aby 
przyprowadzić do Niego wszystkich. Tłum, naznaczony cierpieniem fizycznym i nędzą 
duchową,  stanowi,  że  tak  powiem,  „środowisko  życiowe”,  w którym wypełnia  się 
misja  Jezusa,  składająca się  z  leczących i  pocieszających słów i  gestów.  Jezus  nie 
przyszedł,  aby  przynieść  zbawienie  w  jakimś  laboratorium:  nie  głosi  kazania 
wytworzonego w laboratorium,  oderwany od ludzi:  przebywa pośród rzesz!  Pośród 
ludu! Pomyślcie, że większość życia publicznego Jezusa była przeżywana na drodze, 
między ludźmi, aby głosić Ewangelię, aby leczyć rany fizyczne i duchowe. Te rzesze to 
ludzkość przeorana cierpieniami, o której wiele razy mówi Ewangelia. Jest to ludzkość 
przeorana cierpieniami, trudami i problemami: do tej biednej ludzkości ukierunkowane 
jest  pełne mocy,  wyzwalające i  odnawiające działanie Jezusa. W ten sposób pośród 
rzesz aż do późnego wieczora ten szabat dobiega końca. A co Jezus czyni później?
Przed świtem następnego dnia, Jezus wyszedł niewidoczny z bramy miasta i schronił  
się w miejscu odosobnionym, aby się modlić. Jezus się modli.  W ten sposób ratuje 
także  swoją  osobę  i  swoją  misję  od  wizji  triumfalistycznej,  która  błędnie  rozumie 
znaczenie  cudów i  Jego charyzmatyczną  moc.  W istocie  cuda  są  „znakami”,  które 
zachęcają do odpowiedzi wiary; znakami, którym zawsze towarzyszą słowa, rzucające 
na nie światło; a zarówno znaki jak i słowa prowokują wiarę i nawrócenie przez boską 
moc łaski Chrystusa.
Zwieńczenie  dzisiejszego  fragmentu  wskazuje,  że  głoszenie  Jezusa  o  Królestwie 
Bożym  znajduje  swoje  właściwe  miejsce  właśnie  na  drodze.  Uczniom,  którzy  Go 
szukają,  aby  sprowadzić  Go  z  powrotem  do  miasta,  odpowiada:  „Pójdźmy  gdzie 
indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”.  
To była droga Syna Bożego i taka będzie droga Jego uczniów. I powinna być drogą 
każdego chrześcijanina.  Droga,  jako  miejsce  radosnego głoszenia  Ewangelii  stawia 
misję Kościoła pod znakiem „chodzenia”, pielgrzymowania, pod znakiem „ruchu”, a 
nigdy bezruchu.
Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga nam otworzyć się na głos Ducha Świętego, 
który wzywa Kościół, aby coraz bardziej umieszczał swój namiot pośród ludzi,  aby 
niósł każdemu uzdrawiające słowo Jezusa, lekarza dusz i ciał.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 743 ) 6 / II / 2018;
                                        1 czytanie: Kpł 13, 1 – 2. 45 – 46; 

                                                   2 czytanie: 1 Kor   10, 31 – 11, 1;

VI Niedziela Zwykła.
11 luty 2018 rok.

Ewangelia: Mk 1, 40 – 45.

Pewnego  dnia  przyszedł  do  Jezusa  trędowaty  i  upadłszy  na 
kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, 
zdjęty litością,  wyciągnął  rękę,  dotknął  go i  rzekł  do niego:  «Chcę, 
bądź  oczyszczony».  Zaraz  trąd  go  opuścił,  i  został  oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, 
abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe 
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, 
tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w 
miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.       
 ****************************************************************************

Wprowadzenie do liturgii:

Zdjęty litością.

Jezus stojąc obok żebraka, znał prawdę o nim i wiedział o ile 
można mu pomóc. Jego litość była mądra.

Nasza  litość  często  nie  ma  nic  wspólnego  z  mądrością  i  jest 
naiwnością.

Na naiwności ludzi dobrych żerują „przebiegli” tego świata.
Od naiwności zachowaj nas Panie.

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




