
INTENCJE MSZALNE
16.10. – 22.19.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK –     św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska         16.10.
  7.00: I za ++ Gertrudę i Karola Marks, 2 synów, synową, Annę i Tomasza Mróz, synową, 
              2 zięciów, Antoniego Pater oraz pokrewieństwo.
          II intencja wolna.
17.00: Koncert Zespołu „WSZYSTKIEGO DOBREGO”.
WTOREK –     św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika            1  7  .  1  0  .
17.30: I za ++ ojca Jana Gruca, Wincentego, Marię i Henryka Szykowskich, Piotra Otremba 
              oraz pokrewieństwo Gruca – Szykowski – Choroba.
          II za ++ rodziców Anastazję i Pawła Brzoza, Henryka Duraj, dziadków z obu stron, 
              chrzestnego Jana Szatanik, Jana Jędrzyca, Marka Hauke, pokrewieństwo Brzoza – 
              Duraj – Szataniak – Gajda oraz księży.
18.00: nabożeństwo różańcowe.
ŚRODA –     św. Łukasza, Ewangelisty                                                                                   1  8  .  1  0  .
  7.00: za ++ księży proboszczów.
17.30: Msza św. szkolna: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
            z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Małgorzaty Szykowskiej 
            z okazji 85-tej rocznicy urodzin. ( Te Deum ).
18.00: nabożeństwo różańcowe.
CZWARTEK                                                                                                                                      1  9  .  1  0.
17.30: I za ++ ojców Wilhelma Holewa i Wilhelma Wolny, 3 braci, rodziców chrzestnych, 
             dziadków z obu stron, pokrewieństwo Cholewa – Wolny – Wycisk – Jeglorz oraz 
             dusze w czyśćcu cierpiące.
         II intencja wolna.
18.00: nabożeństwo różańcowe. 
PIĄTEK   –     św. Jana Kantego, prezbitera                                                                      20  .  1  0  .
17.30: I za ++ rodziców Teresę i Ludwika Kocur, ojca Witolda Karaszewskiego, dziadków 
              Łucję i Wincentego Matlok, Erykę i Alojzego Matlok oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
          II za ++ Annę i Alfonsa Manowskich ich syna Huberta, Marię i Karola Powalla oraz    
              pokrewieństwo Manowski – Powalla – Muskalla – Morawiec.
18.00: nabożeństwo różańcowe. 
SOBOTA   –   bł. Jakuba Strzemię, biskupa                                                                   21  .  1  0  .
12.00:  dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
             zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Eweliny i Jana Brzoza z okazji 25-tej 
            rocznicy ślubu. ( Te Deum ).
17.30: nabożeństwo różańcowe.
18.00: intencja wolna.
XX  I  X     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                   22  .  1  0  .
  7.30:  dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
             zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Józefa i Rity Kuś.
11.00:  dziękczynno-błagalna do BO i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
            o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii Nowak z okazji 80-tej 
            rocznicy urodzin. ( Te Deum ).
14.00: nabożeństwo różańcowe.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
15.10. – 22.10.2017 rok.

X  X  V  I  I  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe.

X  X  IX     NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na MISJE.
Po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku.
O godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe.
Po  nabożeństwie  różańcowym  spotkanie  Zespołu  Synodalnego.  Obecność
obowiązkowa.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W poniedziałek 16 października obchodzimy św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki
Śląska.
W  poniedziałek  16  października  przypadają  imieniny  Biskupa  Seniora  Gerarda
Kusza. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Księdzu Biskupie.
W poniedziałek 16 października w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego, 800-
lecia naszej miejscowości oraz inauguracji Roku Kulturalnego w naszej Gminie - w
naszym kościele o godz. 17.00 odbędzie się koncert Zespołu „Wszystkiego Dobrego”,
który  śpiewa  poezję  ks.  Jana  Twardowskiego.  Bardzo  serdecznie  zapraszam
wszystkich zainteresowanych na ten koncert. 
W tym dniu różaniec odmawiamy indywidualnie.
W środę 18 października przypada święto św. Łukasza, Ewangelisty, patrona służby
zdrowia.
W  środę o  godz.  17.30  Msza  św.  szkolna,  na  którą  zapraszam wszystkie  dzieci  i
młodzież gimnazjalną.
W tym roku opuszcza się liturgiczny obchód wspomnienia św. Jana Pawła II, który
przypada w niedzielę 22 października.
W  przyszła  niedzielę  22  października  obchodzimy  Niedzielę  Misyjną,  która
rozpoczyna Tydzień Misyjny.
Od środy 18 października sprzedawane będą przez Panie z Caritasu stroiki na groby
na Wszystkich Świętych. Stroiki można będzie nabyć u Pani Krystyny Nowak przy
ul. Bocznej jak i w kościele. 
Do sprzątania kościoła zapraszam: Bożena Kalińska, Bogusława Piper, Inga 
                                    Miesiączek, Dorota Drewniok.

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 

34. Światło miłości, właściwe wierze, może rozjaśnić pytania o prawdę, zadawane przez nasze czasy. Dzisiaj prawda
sprowadzana jest  często do subiektywnej  autentyczności  człowieka,  odnosi  się  do indywidualnego  życia.  Wspólna
prawda budzi w nas lęk, ponieważ utożsamiamy ją z bezwzględnymi nakazami systemów totalitarnych. Jeśli jednak
prawda jest  prawdą miłości,  jeśli  jest  prawdą otwierającą  się w osobowym spotkaniu z Innym i  z  innymi,  zostaje
wyzwolona z  zamknięcia  jednostki  i  może stanowić  część  dobra  wspólnego.  Jako prawda miłości  nie  jest  prawdą
narzucaną przemocą, nie jest prawdą miażdżącą jednostkę. Rodząc się z miłości, może dotrzeć do serca, do osobowego
centrum  każdego  człowieka.  Wynika  stąd  jasno,  że  wiara  nie  jest  bezwzględna,  lecz  wzrasta  we  współżyciu  w
poszanowaniu drugiego człowieka. Wierzący nie jest arogancki; przeciwnie, prawda daje mu pokorę, bo wie on, że to
nie my ją posiadamy, ale to ona nas bierze w posiadanie. Nie powodując bynajmniej usztywnienia postaw, pewność
wiary nakazuje nam wyruszyć  w drogę i  umożliwia dawanie  świadectwa i dialog ze wszystkimi.  Z drugiej  strony
światłu wiary, ze względu na to, że jest ono związane z prawdą miłości, nie jest obcy świat materialny, ponieważ miłość
przeżywa się zawsze w ciele i  duszy; światło wiary jest światłem wcielonym, mającym źródło w świetlanym życiu
Jezusa.  Oświeca  ono  również  materię,  ufa  w  jej  ład,  wie,  że  w  niej  otwiera  się  coraz  szersza  droga  harmonii  i
zrozumienia. Tym samym wiara wywiera dobroczynny wpływ na spojrzenie nauki: zaprasza ona uczonego, by pozostał
otwarty na rzeczywistość z całym jej  niewyczerpanym bogactwem. Wiara pobudza  zmysł  krytyczny,  ponieważ nie
pozwala,  by  badania  zadowalały  się  swymi  formułami,  i  pomaga  im  zrozumieć,  że  natura  jest  zawsze  większa.
Zachęcając do zdumienia wobec tajemnicy stworzenia,  wiara poszerza horyzonty rozumu,  by lepiej  oświecić świat
odsłaniający się przed badaniami naukowymi.

Wiara i poszukiwanie Boga 

35. Światło wiary w Jezusa oświeca również drogę tych wszystkich, którzy szukają Boga, i wnosi swój chrześcijański
wkład w dialog z wyznawcami różnych religii.  List do Hebrajczyków mówi o świadectwie sprawiedliwych, którzy
przed Przymierzem z Abrahamem już z wiarą szukali Boga. O Henochu mówi się, że «otrzymał świadectwo, iż podobał
się Bogu», co jest niemożliwe bez wiary, ponieważ «przystępujący [...] do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i  że
wynagradza tych, którzy Go szukają». Można więc zrozumieć, że droga człowieka pobożnego wiedzie przez wyznanie
wiary  w  Boga,  który  się  o  niego  troszczy  i  którego  można  znaleźć.  Jakąż  inną  nagrodę  Bóg  mógłby  ofiarować
szukającym Go,  jeżeli  nie  spotkanie  z  Nim?  Wcześniej  jeszcze  spotykamy postać  Abla,  a  jego  wiarę  również  się
wychwala i z jej powodu Bogu spodobały się jego dary, ofiara z pierwocin bydła. Człowiek pobożny stara się rozpoznać
znaki Boże w codziennych doświadczeniach swego życia, w następstwie pór roku, w urodzajności ziemi i w całym
ruchu kosmosu. Bóg jest światłością i może Go spotkać również ten, kto Go poszukuje ze szczerym sercem. Obrazem
tego poszukiwania są Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę aż do Betlejem. Im światło Boże ukazało się jako szlak, jako
gwiazda, która przewodzi na drodze prowadzącej do odkryć. Gwiazda mówi więc o cierpliwości Boga wobec naszych
oczu, które muszą się przyzwyczaić do Jego blasku. Człowiek pobożny jest w drodze i musi być gotów pozwolić się
prowadzić,  wyjść poza siebie,  by odnaleźć Boga,  który zawsze zdumiewa. Ten szacunek Boga dla oczu człowieka
pokazuje nam, że gdy człowiek zbliża się do Niego,  ludzkie światło nie ginie w jaśniejącym bezmiarze Boga,  jak
gwiazda gasnąca o świcie, ale staje się tym bardziej jasne, im bardziej zbliża się do pierwotnego ognia, jak zwierciadło
odbijające  blask.  Chrześcijańskie  wyznanie  wiary w Jezusa,  jedynego Zbawiciela,  stwierdza,  że  całe  światło  Boże
skupia się w Nim, w Jego «jaśniejącym życiu», w którym odsłania się początek i koniec dziejów. Nie ma żadnego
ludzkiego doświadczenia, żadnej drogi człowieka do Boga, której to światło nie mogłoby przyjąć, oświecić i oczyścić.
Im  bardziej  chrześcijanin  zagłębia  się  w  krąg  otwarty  przez  Chrystusowe  światło,  tym  bardziej  staje  się  zdolny
zrozumieć i towarzyszyć każdemu człowiekowi w drodze do Boga. Ze względu na to, że wiara jest podobna do drogi,
dotyczy ona również życia ludzi, którzy chociaż nie wierzą, pragną wierzyć i nie przestają szukać. W takiej mierze, w
jakiej się otwierają szczerym sercem na miłość i wyruszają w drogę z tym światłem, które potrafią dostrzec, już żyją —
nie wiedząc o tym — na drodze ku wierze. Starają się działać tak, jakby Bóg istniał, niekiedy dlatego, że jest On ważny,
by znaleźć trwałe odniesienia w życiu wspólnym lub są spragnieni światła pośród mroków, albo również dlatego, że
dostrzegając, jak wielkie i piękne jest życie, intuicyjnie wyczuwają, że obecność Boga uczyniłaby je jeszcze większym.
Św. Ireneusz z Lyonu opowiada, że Abraham, zanim usłyszał głos Boga, już Go poszukiwał «w żarliwym pragnieniu
swego serca» i «przemierzał cały świat, pytając się, gdzie jest Bóg», aż wreszcie «Bóg zlitował się nad tym, który
szukał Go sam w milczeniu». Kto rusza w drogę, by czynić dobro, już zbliża się do Boga, już jest wspierany Jego
pomocą, ponieważ to właśnie siła Bożego światła oświeca nasze oczy, gdy zmierzamy ku pełni miłości.

Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 727 ) 42 / X / 2017;
                                    1 czytanie: Iz                25, 6 – 10a;

                                               2 czytanie: Flp 4, 12 – 14. 19 – 20;

XXVIII Niedziela Zwykła.
15 październik 2017 rok.

Ewangelia: Mt 22, 1 – 14.

A Jezus  znowu  w  przypowieściach  mówił  do  nich:  "Królestwo  niebieskie
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje
sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz
inne sługi z poleceniem: "Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły
i  tuczne  zwierzęta  pobite  i  wszystko  jest  gotowe.  Przyjdźcie  na  ucztę!"  Lecz  oni
zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili
jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali.  Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe
wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom:
"Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne
drogi  i  zaproście na ucztę wszystkich,  których spotkacie".  Słudzy ci  wyszli  na drogi  i
sprowadzili  wszystkich,  których  napotkali:  złych  i  dobrych.  I  sala  zapełniła  się
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka,
nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając
stroju weselnego?" Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i
wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Bo wielu
jest powołanych, lecz mało wybranych".   

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

Wprowadzenie do liturgii:
Wyprawił ucztę weselną swemu synowi.

Kultura stołu wymaga zabiegów przy jego przygotowaniu.  Kulturę gospodarzy
poznaje się po kulturze przygotowania stołu.

Kultura stołu wymaga odpowiedniego zachowania przy nim. To ważny wykładnik
kultury siedzących przy stole. Kultura słowa, postawy, czystych rąk i ubrania; kultura na
talerzu, kultura brania z półmiska, kultura posługiwania się sztucami. 

Bez kultury stołu nie można wejść na ucztę w Królestwie niebieskim.

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


