
INTENCJE MSZALNE
09.10. – 15.19.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK –     bł. Wincentego Kadłubka, biskupa                                09.10.
17.30: I za ++ męża Eryka Wyciślok, jego rodziców, brata, 2 bratowe, 2 szwagrów, ojca 
              Pawła Gruca, dziadków z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00: nabożeństwo różańcowe.
WTOREK                                                                                                                                             10  .  1  0  .
17.30: I za ++ rodziców Franciszka i Edeltraudę Lukoszek, syna Krzysztofa, dziadków 
              z obu stron, pokrewieństwo Lukoszek – Wojkowski, księży oraz o. Alfonsa.
          II intencja wolna.
18.00: nabożeństwo różańcowe.
ŚRODA                                                                                                                                                    11  .  1  0  .
  7.00: za ++ Melchiora i Gertrudę Giemza, rodziców Rut i Otto Giemza, pokrewieństwo, 
           księży proboszczów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30: Msza św. szkolna: za ++ rodziców Józefa i Marię Bytomskich, Jana i Małgorzatę 
           Warzecha ich rodziców i rodzeństwo, pokrewieństwo Pierończyk, Edytę Wienchol, 
           Danutę Warzecha, Jana Wróbel, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00: nabożeństwo różańcowe.
CZWARTEK                                                                                                                                      12  .  1  0.
  7.00: za ++ męża Jerzego Nowrot jego rodziców, 5 braci, 3 siostry, 3 szwagrów, 2 szwagierki,
           Herberta Kapica, Monikę Nowrot, męża Józefa Morys, bratową Różę, szwagra Wernera 
           Kuś, pokrewieństwo Morys – Nowrot i księży.
17.30: za ++Jana Jurczyk jego rodziców, siostrę, szwagra, Józefa i Annę Wyciślok, 2 synów, 
            2 szynowe, zięcia i pokrewieństwo Jurczyk – Wyciślok – Lukoszek.
18.00: nabożeństwo różańcowe. 
PIĄTEK   bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera                                                 13  .  1  0  .
  8.30: dziękczynno-błagalna do BO w intencji nauczycieli oraz pracowników Przedszkola 
           i Szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej.
19.00: Msza św. Fatimska: za + Joachima Kurpanik w 30-ty dzień po śmierci.
SOBOTA                                                                                                                                            14  .  1  0  .
13.00: ślub rzymski: Urbańczyk Janusz – Urbańczyk Natalia.
17.30: nabożeństwo różańcowe.
18.00: I dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji Marty 
              Muskalla z okazji 1-szej rocznicy urodzin, jej rodziców, chrzestnych i rodziny.
          II dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
              zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Edyty i Henryka Nowak.
XX  V  I  I  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                   15  .  1  0  .
  7.30: za ++ męża Pawła Choroba, rodziców Annę i Walentego, wnuka Henryka, Piotra 
           Otremba, Karaola i Gertrudę Muskalla, brata Alfreda, żonę Magdalenę, synów 
           Herberta i Benedykta, szwagrów Jana i Franciszka i pokrewieństwo Choroba – 
           Muskalla – Piela – Poremba. 
11.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji Sary 
            Sigmundczyk z okazji 1-szej rocznicy urodzin, jej rodziców, chrzestnych i rodziny.
14.00: nabożeństwo różańcowe.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
08.10. – 15.10.2017 rok.

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

X  X  V  I  I  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
O godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
Codziennie w miesiącu październiku odprawiane będą nabożeństwa różańcowe. Na które
bardzo serdecznie zapraszam wszystkich parafian.
W środę o godz. 17.30 Msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci i młodzież
gimnazjalną.
W  naszej  parafii  w  piątek  13  października  obchodzić  będziemy  Dzień  Edukacji
Narodowej. O godz. 8.30 zostanie odprawiona Msza św.  dziękczynno-błagalna do BO w
intencji  nauczycieli  oraz  pracowników  Przedszkola  i  Szkoły  z  okazji  Święta  Edukacji
Narodowej. 
W piątek 13 października o godz. 16.30 – spotkanie Marianek. Obecność obowiązkowa.
Również w piątek 13 października o godz. 19.00 ostatnia w tym roku Msza św. Fatimska,
nabożeństwo oraz procesja z figurą MB Fatimskiej dookoła kościoła.
W  sobotę  14  października  odbędzie  się  pierwsze  zebranie  plenarne  I  Synodu
Diecezjalnego. Rozpoczęcie Mszą św. w katedrze o godz. 9.00.
Równie  w  sobotę  14  października  odbędzie  się  Diecezjalna  Pielgrzymka  Członków
„Żywego Różańca” do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00.
W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny – Pielgrzymka Bractwa św. Anny.
Również w niedzielę 15 października na Górze św. Anny – obchody kalwaryjskie ku czci
św. Piotra z Alkantary.
W  poniedziałek  16  października  w  ramach  obchodów  XVII  Dnia  Papieskiego  oraz
inauguracji  Roku  Kulturalnego  w  naszej  Gminie  -  w  naszym  kościele  o  godz.  17.00
odbędzie  się  koncert  Zespołu  „Wszystkiego  Dobrego”.  Już  dziś  bardzo  serdecznie
zapraszam wszystkich zainteresowanych na ten koncert. 
Do sprzątania kościoła zapraszam: Anna Timofiejczuk, Anna Tabak, Ewa Mierzwa,
                                   Aleksandra Damulewicz.

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

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 
Dialog między wiarą a rozumem. 
32. Ponieważ wiara chrześcijańska głosi prawdę o pełnej miłości Boga i otwiera na potęgę tej
miłości, dociera do najgłębszego sedna doświadczenia każdego człowieka, który przychodzi na
świat dzięki miłości i wezwany jest do miłości, by trwać w świetle. Kierując się pragnieniem
oświecenia całej  rzeczywistości,  biorąc za punkt wyjścia miłość Bożą objawioną w Jezusie,
starając się kochać tą samą miłością, pierwsi chrześcijanie znaleźli w świecie greckim, w jego
łaknieniu  prawdy,  odpowiedniego partnera  do  dialogu.  Spotkanie  ewangelicznego  orędzia  z
myślą filozoficzną starożytnego świata stanowiło decydujący pomost do tego, by Ewangelia
dotarła do wszystkich narodów, i umożliwiło owocne oddziaływanie wzajemne wiary i rozumu,
które pogłębiało się w ciągu wieków, aż po nasze czasy.  W swojej  encyklice Fides et  ratio
błogosławiony  Jan  Paweł  II  pokazał,  że  wiara  i  rozum  wzajemnie  się  umacniają.  Gdy
znajdujemy pełne światło miłości Jezusa, odkrywamy, że w każdej naszej miłości obecny był
promień  tego  światła, i  rozumiemy,  jaki  był  jego  ostateczny cel. Jednocześnie fakt, że nasza
miłość niesie z sobą światło, pomaga nam dostrzec drogę miłości do pełni całkowitego oddania
się Syna Bożego dla nas. W tym dwukierunkowym odniesieniu światło wiary oświeca wszystkie
nasze  ludzkie  relacje,  które  możemy  przeżywać  w  zjednoczeniu  z  miłością  i  czułością
Chrystusa. 
33. W życiu św. Augustyna znajdujemy znaczący przykład tej drogi, na której poszukiwanie
rozumu, z jego pragnieniem prawdy i jasności, zostało włączone w horyzont wiary, dzięki której
zyskało nowe zrozumienie. Z jednej strony przyjmuje on grecką filozofię światła, która kładzie
nacisk  na  widzenie.  Dzięki  spotkaniu  z  neoplatonizmem  poznał  paradygmat  światła
zstępującego z wysoka, by oświecić rzeczy, i przez to będącego symbolem Boga. W ten sposób
św.  Augustyn  pojął  Boską  transcendencję  i  odkrył,  że  wszystkie  rzeczy  mają  swoją
przejrzystość, a zatem mogą odzwierciedlać dobroć Boga, Dobro. Tym samym uwolnił się od
manicheizmu,  w  którym  tkwił  wcześniej  i  pod  którego  wypływem  myślał,  że  zło  i  dobro
nieustannie z sobą walczą, mieszając się i rozmazując bez wyraźnych granic. Zrozumienie, że
Bóg jest  światłem, nadało jego życiu nowy kierunek,  zdolność rozpoznania zła,  którego się
dopuścił,  i  zwrócenia  się  ku  dobru.  Z  drugiej  strony,  w  konkretnym  doświadczeniu  św.
Augustyna, o czym on sam opowiada w swych Wyznaniach, decydującym momentem na jego
drodze wiary nie było widzenie Boga, poza tym światem, ale raczej słuchanie, gdy w ogrodzie
usłyszał głos, który mówił: «Weź i czytaj»; wziął on do ręki tom Listów św. Pawła i zatrzymał
się przy rozdziale 13 Listu do Rzymian.28 Tak pojawi się osobowy Bóg Biblii, który potrafi
mówić  do  człowieka,  zstąpić  i  żyć  z  nim  oraz  towarzyszyć  mu  w  drodze  poprzez  dzieje,
objawiając się  podczas  słuchania  i  odpowiedzi.  Jednakże to  spotkanie z  Bogiem Słowa nie
doprowadziło św. Augustyna do odrzucenia światła i widzenia. Połączył on obie perspektywy,
kierując się zawsze objawieniem miłości Boga w Jezusie. Wypracował filozofię światła, która
przejmuje właściwą słowu wzajemność i dopuszcza wolność patrzenia w kierunku światła. I tak
jak na słowo pada wolna odpowiedź, podobnie światło znajduje jako odpowiedź obraz, który je
odbija. Łącząc słuchanie z widzeniem, św. Augustyn może zatem mówić o «słowie jaśniejącym.
W ten sposób światło  staje  się  niejako światłem słowa,  ponieważ jest  światłem osobowego
Oblicza,  światłem, które oświeca,  wzywa nas  i  pragnie odbijać się  na naszym obliczu, aby
jaśnieć z naszego wnętrza. Zresztą, pragnienie wizji całości, a nie tylko fragmentów historii, jest
wciąż obecne i spełni się na końcu, kiedy człowiek — jak mówi święty z Hippony — będzie
oglądał i kochał. I to nie dlatego, że będzie zdolny posiąść całe światło, które zawsze będzie
niewyczerpane, ale dlatego, że cały wejdzie w światło.                                    Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 726 ) 41 / X / 2017;
                                                   1 czytanie: Iz    5, 1 – 7;

                                                                2 czytanie: Flp 4, 6 – 9;

XXVII Niedziela Zwykła - Kiermasz.
08 październik 2017 rok.

Ewangelia: Mt 21, 33 – 43.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej  przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją
murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i
wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu
należny.  Ale  rolnicy  chwycili  jego  sługi  i  jednego  obili,  drugiego  zabili,  trzeciego  zaś
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo
postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz
rolnicy,  zobaczywszy  syna,  mówili  do  siebie:  „To  jest  dziedzic;  chodźcie,  zabijmy  go,  a
posiądziemy jego  dziedzictwo”.  Chwyciwszy go,  wyrzucili  z  winnicy i  zabili.  Kiedy więc
przybędzie  właściciel  winnicy,  co  uczyni  z  owymi  rolnikami?».  Rzekli  Mu:  «Nędzników
marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali
plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie
kamień,  który  odrzucili  budujący,  stał  się  głowicą  węgła.  Pan  to  sprawił,  i  jest  cudem w
naszych  oczach”.  Dlatego  powiadam  wam:  Królestwo  Boże  będzie  wam  zabrane,  a  dane
narodowi, który wyda jego owoce».  

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

Wprowadzenie do liturgii:
Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.

Odrzucony kamień.
  Jeden stacza się coraz niżej i ginie. Tak jest z wielu ludźmi odrzuconymi przez tych,

którzy budują: rodziców, środowisko, mających władzę. Odrzucone kamienie tworzą margines
społeczny!

Inny, o ile zachowa prawość, zostaje wyniesiony ponad tych, którzy go odrzucili.
Tak było z Józefem z Egiptu.
Samo odrzucenie jeszcze o niczym nie przesądza. 

O losach człowieka decyduje jego prawość.
*******************************************************************************


