
INTENCJE MSZALNE
23.10. – 29.19.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                            23  .  1  0.
17.30: I za ++ męża i ojca Franciszka Pasternak, jego rodziców Marię i Romana, brata Józefa, 
              ojca Edwarda Nowara, brata, dziadków oraz pokrewieństwo z obu stron.
          II intencja wolna.
18.00: nabożeństwo różańcowe.

WTOREK                                                                                                                                          24  .  1  0  .
17.30: I za ++ męża Leona Urbanek, jego rodziców, 3 braci, Franciszkę i Antoniego 
              Franuszczyk, 3 siostry, brata Erwina, 3 szwagierki, 5 szwagrów, Waldemara 
              Ulbrich oraz księży proboszczów.
          II za ++ Elżbietę i Franciszka Pietrzyk oraz pokrewieństwo z obu stron.
18.00: nabożeństwo różańcowe.

ŚRODA                                                                                                                                          25  .  1  0  .
  7.00: za ++ rodziców Marię i Mikołaja Falińskich, dziadków oraz pokrewieństwo z obu stron.
17.30: Msza św. szkolna: za ++ Bronisława i Łucję Hanzlik, syna Bernarda, Zytę i Franciszka 
           Ryczek, dziadków oraz pokrewieństwo.
18.00: nabożeństwo różańcowe.

CZWARTEK                                                                                                                                     26  .  1  0.
17.30: I za ++ rodziców Zytę i Franciszka Ryczek, Agnieszkę i Józefa Mróz ich córkę Elżbietę, 
              syna Piotra, Joannę Janas, Jana Jonca, dziadków oraz księży.
         II intencja wolna.
18.00: nabożeństwo różańcowe. 

PIĄTEK                                                                                                                                                  2  7  .  1  0  .
  7.00: za ++ Alojzego Cholewa, syna Ryszarda, dziadków Cholewa – Stypa, ich dzieci 
           i wnuków, 2 synowe, rodziców Bronisławę i Edwarda Pawłowicz, syna Jerzego,
           pokrewieństwo Chlewa – Stypa – Pawłowicz – Jonda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30: za ++ Gerarda Frychel w 30-ty dzień po śmierci, jego żonę Hildegardę oraz 
           pokrewieństwo Frychel – Nowara.
18.00: nabożeństwo różańcowe. 

SOBOTA   –   Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza                      2  8  .  1  0  .
  7.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
            zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Barbary i Henryka Janota i ich rodziny.
11.00: ślub rzymski: Ignacy – Nentwich.
16.00: dziękczynno-błagalna do BO w rocznicę ukończenia szkoły średniej.
17.30: nabożeństwo różańcowe.
18.00: za ++ rodziców, 2 bratowe, brata, teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

XX  X     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                     2  9  .  1  0  .
  7.30: za ++ Huberta Manowskiego, Franciszka Roter, pokrewieństwo Manowski – Powalla – 
           Roter – Kłaka oraz księży proboszczów.
11.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji Mikołaja 
           Pierończyk z okazji 1-szej rocznicy urodzin, jego rodziców, chrzestnych oraz rodziny.
14.00: nabożeństwo różańcowe.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
22.10. – 29.10.2017 rok.

X  X  IX     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na MISJE.
Po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi 
w Meksyku.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe.
Po nabożeństwie różańcowym spotkanie Zespołu Synodalnego. 

X  X  X     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
O godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

Dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny.
W poniedziałek  23 października przypadają imieniny Biskupa Seniora
Gerarda Kusza. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Księdzu Biskupie.
W środę o godz. 17.30 Msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie
dzieci i młodzież gimnazjalną.
Od środy 18 października sprzedawane są 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. 
W niedzielę 15 października zebrano kolektę na spłatę kredytu za remont
naszego kościoła w kwocie 2477,60 zł. i 25 euro.
Od poniedziałku  23  października  przez  dwa  tygodnie  przyjmowane
będą intencje mszalne na rok 2018. W pierwszej kolejności rocznicowe,
ślubne i  jubileuszowe.  Za zmarłych intencje  przyjmowane będą od 6
listopada. Bardzo serdecznie proszę dostosować się do mojej prośby.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Róża Polok, Klaudia Urbańczyk, 
                                   Wioletta Gola, Bernadeta Klein.

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 
Wiara i teologia
36. Z uwagi na to, że wiara jest światłem, wzywa nas, by się w nią zagłębiać,  badać coraz
bardziej rozjaśniany przez nią horyzont, aby lepiej poznać to, co kochamy. Z tego pragnienia
rodzi się teologia chrześcijańska. Jasne jest zatem, że teologia nie jest możliwa bez wiary i że
należy ona  do  dynamiki  wiary,  która  dąży do  głębszego zrozumienia  objawienia  się  Boga,
którego kulminacją jest tajemnica Chrystusa. Pierwszą konsekwencją jest to, że w teologii nie
podejmuje się tylko wysiłku rozumu, aby zbadać i poznać, jak w naukach doświadczalnych.
Boga nie można sprowadzić do przedmiotu. On jest Podmiotem, który pozwala się poznać i
objawia się w relacji osoby z osobą. Prawidłowa wiara ukierunkowuje rozum do otwarcia się na
światło pochodzące od Boga, aby kierując się miłością do prawdy, mógł on poznawać Boga w
głębszy sposób.  Wielcy  doktorzy i  teologowie  średniowieczni  stwierdzali,  że  teologia  jako
nauka o wierze jest udziałem w poznawaniu Boga, tak jak On zna siebie. Teologia nie jest więc
tylko słowem o Bogu, ale przede wszystkim przyjęciem i dążeniem do głębszego zrozumienia
tego  słowa,  które  Bóg do nas  kieruje,  słowa,  które Bóg wypowiada o sobie,  ponieważ jest
odwiecznym dialogiem komunii  i  dopuszcza człowieka do tego dialogu.  Cechą teologii  jest
zatem  pokora,  pozwala  ona  «dotknąć  się»  Bogu,  uznaje  swoje  ograniczenia  w  obliczu
Tajemnicy  i  stara  się  badać  z  dyscypliną  właściwą  rozumowi  niezgłębione  bogactwo  tej
Tajemnicy.  Ponadto  teologia  podziela  eklezjalną  formę  wiary;  jej  światło  jest  światłem
wierzącego podmiotu, którym jest Kościół. Oznacza to z jednej strony, że teologia ma służyć
wierze chrześcijan, pokornie strzec i pogłębiać wiarę wszystkich, zwłaszcza ludzi najprostszych.
Ponadto, ponieważ teologia żyje wiarą, nie uważa Magisterium Papieża i zjednoczonych z nim
biskupów za coś zewnętrznego, za ograniczenie swej wolności, lecz przeciwnie, za jeden ze
swych elementów wewnętrznych, konstytutywnych, ponieważ Magisterium zapewnia kontakt z
pierwotnym źródłem, daje więc pewność, że czerpie się ze Słowa Chrystusa w jego pełni.
III. PRZEKAZUJĘ WAM TO, CO PRZEJĄŁEM.
Kościół, matka naszej wiary 
37. Ten, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło, nie może
zatrzymać tego daru dla siebie. Skoro wiara jest słuchaniem i widzeniem, to przekazywana jest
również jako słowo i jako światło. Przemawiając do Koryntian, apostoł Paweł posłużył się tymi
właśnie  dwoma obrazami.  Z  jednej  strony mówi:  «A że  mamy tego  samego  ducha  wiary,
według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, my także wierzymy i dlatego
mówimy». Przejęte słowo staje się odpowiedzią, wyznaniem i w ten sposób rozbrzmiewa dla
innych,  zachęcając  ich,  by  uwierzyli.  Z  drugiej  strony  św.  Paweł  mówi  także  o  świetle:
«wpatrujemy  się  w  jasność  Pańską  jakby  w  zwierciadle  [...],  coraz  bardziej  jaśniejąc,
upodabniamy się  do  Jego obrazu».  Odbicie  tego  światła  przenosi  się  z  jednego oblicza  na
drugie,  tak  jak  Mojżesz  nosił w sobie  odblask  chwały Bożej  po  rozmowie  z  Nim:  «[Bóg]
zabłysnął  w  naszych  sercach,  by  olśnić  nas  jasnością  poznania  chwały  Bożej  na  obliczu
Chrystusa».  Światło  Jezusa  jaśnieje  jak  w  zwierciadle  na  obliczach  chrześcijan  i  tak  się
rozchodzi, i tak dociera do nas, abyśmy i my mieli udział w tym widzeniu i odzwierciedlali
innym Jego światło, tak jak światło paschału, które w liturgii wielkanocnej zapala tyle innych
świec. Wiara przekazywana jest, można powiedzieć, od osoby do osoby, podobnie jak płomień
zapala się od innego płomienia. Chrześcijanie w swym ubóstwie sieją tak urodzajne ziarno, że
staje się ono wielkim drzewem, zdolnym napełnić świat owocami. 

Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 728 ) 43 / X / 2017;
                                               1 czytanie: Iz   45, 1. 4 – 6;

                                                           2 czytanie: 1 Tes 1, 1 – 5b;

XXIX Niedziela Zwykła.
22 październik 2017 rok.

Ewangelia: Mt 22, 15 – 21.

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w
mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda,
aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i
drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie
oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy
wolno  płacić  podatek  cezarowi,  czy  nie?».  Jezus  przejrzał  ich
przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy?
Pokażcie  Mi  monetę  podatkową!»  Przynieśli  Mu  denara.  On  ich
zapytał:  «Czyj  jest  ten  obraz  i  napis?»  Odpowiedzieli:  «Cezara».
Wówczas  rzekł  do  nich:  «Oddajcie  więc  cezarowi  to,  co  należy  do
cezara, a Bogu to, co należy do Boga».   

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

Wprowadzenie do liturgii:
Wyprawił ucztę weselną swemu synowi.

Próba wplątania Jezusa w intrygi polityczne: Podatek – Cezar.
Dlatego  jej  autorami  są  Herodianie,  zausznicy  służalczego  władcy.
Tym razem  zasadzka  się  nie  udała,  ale  rozmowa  na  temat  została
odnotowana  i  wróci  wśród  oskarżeń  Jezusa  tuż  przed  wydaniem
wyroku. 

Politykowanie niewiele ma wspólnego z Ewangelią.

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


