
INTENCJE MSZALNE
02.10. – 08.19.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK –     św. Aniołów Stróżów                                                   02.10.
  7.00: za ++ Wiktorię Pieczka, 2 mężów, córkę Elżbietę, zięcia Kurta, jego zięcia Stefana,
           Emilię i Wiktora Hanzlik oraz pokrewieństwo Pieczka – Nowara – Hanzlik.
17.30: za ++ Józefa Termin, Leona Gomolla, Edytę Wienchol, dziadków, chrzestnych  oraz
           pokrewieństwo.
18.00: nabożeństwo różańcowe.

WTOREK                                                                                                                         03  .  1  0  .
17.30: za ++ rodziców Martę i Walentego Suchan ich rodziców, dzieci, wnuków Karola 
           i Marcina, Klarę i Pawła Pietrzyk ich rodziców i rodzeństwo, wnuka Damiana, 
           Helenę i Pawła Hellebrandt, syna Alfreda, pokrewieństwo Suchan – Pietrzyk, 
           księży oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00: nabożeństwo różańcowe.

ŚRODA –     św.   Franciszka z Asy  ż  u                                                                        04  .  1  0  .
17.30: Msza św. szkolna: za ++ ojców Zygfryda Prusko, Rudolfa Morcinek, dziadków 
           Suchan – Morcinek – Salbert oraz pokrewieństwo.
18.00: nabożeństwo różańcowe.

CZWARTEK   –   św.   Faustyny Kowalskiej, dziewicy                              05  .  1  0.
  7.00: za ++ córkę Edytę Wienchol, rodziców Marię i Józefa Bytomskich, Emmę i Józefa 
           Prusko, 3 synów, Danutę Warzecha, Józefa Termin, dziadków oraz pokrewieństwo.
18.00: nabożeństwo różańcowe. 

PIĄTEK                                                                                                                             06  .  1  0  .
  7.00: w intencji czcicieli NSPJ.
17.30: za ++ ojca Józefa Paradowskiego, siostrę Elżbietę, rodziców Joachima i Zofię 
           Kucza, szwagra Jana Ring, dziadków z obu stron, rodziców chrzestnych, Eryka 
           i Zygmunta Krawczyk oraz pokrewieństwo Kucza – Paradowski.  
18.00: nabożeństwo różańcowe.

SOBOTA   –   NMP Różańcowej                                                                             0  7  .  1  0  .
 13.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
            o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Gerarda Kachel z okazji 
            90-tej rocznicy urodzin. ( Te Deum ).
17.30: nabożeństwo różańcowe.
18.00: za ++ żonę Różę Mainka, rodziców Marię i Jana Mainka, Annę i Józefa Polok, 
           2 siostry, 2 braci, bratowe, szwagrów i szwagierki oraz pokrewieństwo Mainka 
           – Polok.

XX  V  I  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA -   KIERMASZ                                                 0  8  .  1  0  .
  7.30: za wszystkie Matki – od Róż Różańcowych.
10.00: Kiermasz: za Parafian.
14.00: nabożeństwo różańcowe.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
01.10. – 08.10.2017 rok.

X  X  V  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
Zbiórka do puszek na potrzeby CARITAS parafii i diecezji.
O godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA.
O godz. 6.30 Godzina Święta.
Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej.
O godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe odprawiane będzie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy Litanię do NSPJ.
Od godz. 9.00 duszpasterskie odwiedziny chorych. Chorych należy zgłosić do czwartku.
Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi świętej.

X  X  V  I  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.
W niedzielę 8 października przypada XVII Dzień Papieski w związku z rocznicą wyboru Papieża św.
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Zbiórka do  puszek na  rzecz  Fundacji  ”Dzieło  Nowego Tysiąclecia”,  która  wspiera  dzieci  i  młodzież
pochodzące z rodzin ubogich.
O godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
Codziennie  w  miesiącu  październiku  odprawiane  będą  nabożeństwa  różańcowe.  Na  które  bardzo
serdecznie zapraszam wszystkich parafian.
Udziela  się  odpustu  zupełnego  tym,  którzy  odmawiają  różaniec  w  kościele,  kaplicy,  w  rodzinie,  w
społeczności zakonnej lub stowarzyszeniu pobożnym. 
Warunki  Odpustu: pięć  dziesiątek  różańca  odmawiany  w  sposób  ciągły  połączonych  z  rozważaniem
tajemnic różańcowych.
W dzisiejszą  niedzielę  na  Górze  św.  Anny –  Pielgrzymka  Orkiestr  Kalwaryjskich  oraz  Pielgrzymka
Hodowców Gołębi i Drobnego Inwentarza.
W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalną.
W środę wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.  
W  sobotę  7  października  Diecezjalna  Pielgrzymka  Pracowników  i  Woluntariuszy  „CARITAS”  do
Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 10.00.
W sobotę 7 października  Diecezjalna Pielgrzymka Osób Życia Konsekrowanego do Sanktuarium MBNP
w Gliwicach. Msza św. o godz. 10.00.
W przyszłą niedzielę 8 października na Górze św. Anny – Pielgrzymka Myśliwych. 
Do sprzątania kościoła zapraszam: Tatiana Pietrzik, Barbara Pawletko,  Ewa  Dorhmann, 
                                    Dorota Banach.                             

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE.
Piotr Nentwich, s. Zygmunta, zam. Zacharzowice, ul. Wiejska 21    i
Paulina Ignacy, c. Ireneusza, zam. Rudno, ul. Gliwicka 64                zap. II.

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 

30. Związek między widzeniem i słuchaniem jako narzędziami poznania wiary bardzo jasno
widoczny jest w Ewangelii św. Jana. W czwartej Ewangelii wierzyć to słuchać i jednocześnie
widzieć. Słuchanie w wierze przebiega zgodnie z formą poznania właściwą dla miłości: jest to
słuchanie osoby, rozróżniające i rozpoznające głos Dobrego Pasterza; to słuchanie nakazujące
naśladowanie, jak w przypadku pierwszych uczniów, którzy «usłyszeli, jak mówił, i poszli za
Jezusem». Z drugiej strony, wiara związana jest także z widzeniem. Niekiedy widzenie znaków
dokonanych  przez  Jezusa  poprzedza  wiarę,  jak  w  wypadku  Żydów,  którzy  po
zmartwychwstaniu Łazarza, «ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyli w Niego». W innych
przypadkach to wiara prowadzi do głębszego widzenia: «jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą».
W końcu wiara i widzenie splatają się: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy [...] w Tego, który
Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał».  Dzięki temu zespoleniu ze
słuchaniem, widzenie staje się pójściem za Chrystusem, a wiara jawi się jako droga widzenia, na
której oczy przyzwyczajają się do spoglądania w głąb. I tak, w poranek wielkanocny, od Jana,
który gdy jeszcze było ciemno, przed pustym grobem «ujrzał i  uwierzył»,  przechodzimy do
spojrzenia Marii Magdaleny, która już widzi Jezusa i chce Go zatrzymać, ale zostaje zachęcona
do kontemplowania Go na Jego drodze do Ojca,  aż do pełnego wyznania samej Magdaleny
wobec uczniów: «Widziałam Pana». Jak można osiągnąć tę syntezę słuchania i widzenia? Staje
się  to  możliwe gdy bierzemy za punkt  wyjścia  konkretną  osobę Jezusa,  którego widzimy i
słuchamy. On jest Słowem, które stało się ciałem, którego chwałę oglądaliśmy. Światło wiary
jest  światłem Oblicza,  w którym widać Ojca.  Prawda,  którą wiara pojmuje,  jest  bowiem w
czwartej Ewangelii objawieniem się Ojca w Synu, w Jego ciele oraz w Jego ziemskich czynach;
tę prawdę można określić jako «jaśniejące życie» Jezusa. Oznacza to, że poznanie wiary nie
zachęca nas do oglądania czysto wewnętrznej prawdy. Prawda, jaką przed nami odsłania wiara,
jest prawdą skupioną na spotkaniu z Chrystusem, na kontemplacji Jego życia, na dostrzeganiu
Jego obecności. W tym sensie św. Tomasz z Akwinu mówi o oculata fides Apostołów — wierze,
która widzi! — wobec Zmartwychwstałego widzianego w ciele. Zobaczyli zmartwychwstałego
Jezusa na własne oczy i uwierzyli, to znaczy mogli przeniknąć w głębię tego, co widzieli, by
wyznać Syna Bożego, siedzącego po prawicy Ojca.
31. Tylko tak, przez Wcielenie, przez udział w naszym człowieczeństwie, poznanie właściwe
miłości mogło osiągnąć pełnię. Światło miłości rodzi się bowiem, kiedy zostaje poruszone nasze
serce i przyjmujemy tym samym wewnętrzną obecność umiłowanego w nas, pozwalającą nam
poznać Jego tajemnicę. Rozumiemy więc, dlaczego wraz ze słuchaniem i patrzeniem dla św.
Jana wiara jest dotykaniem, jak stwierdza w swoim Pierwszym Liście: «cośmy usłyszeli [...], co
ujrzeliśmy własnymi  oczami,  [...],  i  czego  dotykały  nasze  ręce».  Przez  swoje  Wcielenie  i
przyjście do nas Jezus dotknął nas, i dotyka również dzisiaj poprzez sakramenty. W ten sposób,
przemieniając nasze serce, pozwolił nam i nadal pozwala rozpoznać Go i wyznawać jako Syna
Bożego.  Dzięki  wierze  także  i  my  możemy Go  dotknąć  i  otrzymać  moc  Jego  łaski.  Św.
Augustyn, komentując fragment o kobiecie cierpiącej na krwotok i dotykającej Jezusa, aby ją
uzdrowił, stwierdza: «Wiara to dotykanie sercem». Tłum ciśnie się wokół Niego, ale nie dotyka
Go osobowym dotknięciem wiary, uznającym Jego tajemnicę, to, że jest Synem objawiającym
Ojca. Dopiero kiedy zostajemy upodobnieni do Jezusa, otrzymujemy właściwe oczy, aby Go
zobaczyć. 
                                                                                                                                         Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 725 ) 40 / X / 2017;
                                                1 czytanie: Ez 18, 25 – 28;

                                                             2 czytanie: Flp   2, 1 – 11;

XXVI Niedziela Zwykła.
01 październik 2017 rok.

Ewangelia: Mt 21, 28 – 32.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie?
Pewien człowiek  miał  dwóch synów.  Zwrócił  się  do  pierwszego i  rzekł:
„Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”,
lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł:
„Nie  chcę”.  Później  jednak opamiętał  się  i  poszedł.  Który  z  tych dwóch
spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich:
«Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa  niebieskiego.  Przyszedł  bowiem  do  was  Jan  drogą
sprawiedliwości,  a  wy  mu nie  uwierzyliście.  Uwierzyli  mu zaś  celnicy  i
nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się,
żeby mu uwierzyć». 

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

Wprowadzenie do liturgii:
Później jednak opamiętał się i poszedł.

Refleksje nad decyzjami i nad ich wykonaniem. Jest zawsze chwila
czasu, by ocenić decyzje. Bywa, że liczy ona tylko sekundy, a nawet ułamki
sekund – ale zawsze jest. Brakuje jej tylko w odruchowym działaniu.

Krytyczna ocena własnej  decyzji  to istotny  element mądrości.  Ona
pozwala na korektę błędnej decyzji. Można ją zmienić, i to jest cenna cecha
ludzi mądrych.  

Każda następna decyzja winna być mądrzejsza od poprzedniej.

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


