
INTENCJE MSZALNE
30.10. – 05.11.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                            3  0  .  1  0.
17.30: za ++ męża Huberta Smyczek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00: nabożeństwo różańcowe.

WTOREK                                                                                                                                          31  .  1  0  .
7.30: za parafian.
18.00: nabożeństwo różańcowe.

ŚRODA –   Uroczystość Wszystkich Świętych                                                        01  .  1  1  .
  7.30: za ++ Józefa Musioł i Waltra Przyździng w 2-gą rocznicę śmierci.
10.00: za ++ Fruderyka Klytta, jego rodziców, rodzeństwo, Romana Wieszok, jego rodziców 
           i rodzeństwo, Annę i Franciszka Cholewa, 2 synów, 3 wnuków, pokrewieństwo Klytta – 
           Wieszok – Cholewa – Morawiec, księży oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
14.00: nieszpory za zmarłych oraz procesja na cmentarz.
17.00: różaniec za zmarłych na cmentarzu.

CZWARTEK –   Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych                    02  .  1  1  .
7.30: za ++ żonę Edytę, rodziców Gertrudę i Rufina Wienchol oraz pokrewieństwo Warzecha – 
         Bytomski – Termin – Wróbel.
16.30: różaniec za zmarłych zalecanych.
17.00: I za ++ Rut i Otto Giemza, Gertrudę i Melchiora Giemza, pokrewieństwo Giemza – 
             Wolny – Ogórek – Świątek, księży proboszczów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   
         II za ++ Małgorzatę i Jana Warzecha, Bronisława, Ryszarda i Ewelinę Delimat oraz 
             dusze w czyśćcu cierpiące.     

PIĄTEK                                                                                                                                               03  .  1  1  .
  7.00: w intencji czcicieli NSPJ.
16.30: różaniec za zmarłych zalecanych.
17.00: za ++ rodziców Stefanię i Joachima Rekus, brata Marcina, ojca Pawła Brzoza, rodziców 
           chrzestnych, dziadków z obu stron, szwagra Jana Jędrzyca, Marka Hauke oraz księży.

SOBOTA   –   św.   Karola Boromeusza, biskupa                                                           04  .  1  1  .
  7.00: w intencji czcicieli NMP.
13.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
           zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Alojzego Wygaś z okazji 60-tej rocznicy 
            urodzin oraz jego rodziny. ( Te Deum ).
16.30: różaniec za zmarłych zalecanych.
17.00: za ++ Annę i Konrada Pierończyk, ojca Mikołaja Nowrot, jego córkę Monikę, Ernesta 
           Rygol, pokrewieństwo Rygol – Nowrot – Klein, księży oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

XX  X  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                      05  .  1  1  .
  7.30: za ++ męża Franciszka Smyczek.
11.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem św. Barbary z podziękowaniem za 
           otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Janusza 
           Fitzke z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz jego rodziny. ( Te Deum ).

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
29.10. – 05.10.2017 rok.

X  X  X     NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe.

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 włącznie.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA.
O godz. 6.30 śpiewamy Godzinki do NMP.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy Litanię do NMP.

X  X  X  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
Okazja do spowiedzi świętej przed Uroczystością Wszystkich Świętych: w poniedziałek od godz.
16.30 i wtorek od godz. 17.00.
W środę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7.30 i 10.00. O godz.
14.00 nieszpory za zmarłych i procesja na cmentarz.  O godz. 17.00  jak co roku na cmentarzu
odmawiać będziemy różaniec za zmarłych. Na ten różaniec przynosimy ze sobą świece lub znicze.
Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej za zmarłych.
We wtorek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze
św. w tym dniu o godz. 7.30 i 17.00.  O godz. 16.30  odmawiany będzie różaniec za zmarłych
zalecanych.
Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i
przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za dusze w
czyśćcu cierpiące. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
WARUNKI ODPUSTU: stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii św.; ponadto należy
odmówić Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.
W dniach od 1 do 8 listopada, wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych choćby
tylko w myśli, zyskują odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. W inne dni roku
odpust jest cząstkowy.
Można składać zalecki na różaniec za zmarłych zalecanych.
Jeszcze w  tym tygodnie przyjmowane są intencje mszalne na rok 2018 rocznicowe, ślubne i
jubileuszowe.  Za  zmarłych  intencje  przyjmowane  będą  od  6  listopada.  Bardzo  serdecznie
proszę dostosować się do mojej prośby.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Roksana Szykowska, Małgorzata Kucza, Bogumiła 
                                   Brzoza, Grażyna Matlok. 

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 

38.  Przekazywanie wiary, jaśniejącej dla wszystkich ludzi w każdym zakątku, odbywa się
również w czasie, z pokolenia na pokolenie. Skoro wiara rodzi się ze spotkania, do którego
dochodzi w historii, i  oświeca naszą drogę w czasie, musi być ona przekazywana przez
wieki.  Właśnie  dzięki  nieprzerwanemu  łańcuchowi  świadectw  dociera  do  nas  oblicze
Jezusa. Jak to możliwe? Jak możemy być pewni, że przez wieki dosięgamy «prawdziwego
Jezusa»? Gdyby człowiek był odosobnioną jednostką, gdybyśmy wzięli za punkt wyjścia
tylko jednostkowe «ja»,  pragnące w samym sobie znaleźć pewność swego poznania,  to
przeświadczenie byłoby niemożliwe. Nie mogę sam zobaczyć tego, co wydarzyło się w tak
bardzo  odległej  ode  mnie  epoce.  Jednakże  nie  jest  to  jedyny sposób,  w  jaki  człowiek
poznaje. Osoba żyje zawsze w relacji. Pochodzi od innych, należy do innych, jej życie staje
się większe w spotkaniu z innymi. Również poznanie siebie, sama świadomość siebie ma
charakter relacyjny i jest powiązana z innymi, którzy nas poprzedzili: przede wszystkim z
naszymi  rodzicami,  którzy  nam  dali  życie  oraz  imię.  Sam  język,  słowa,  którymi
interpretujemy  nasze  życie  i  naszą  rzeczywistość,  docierają  do  nas  przez  innych,  są
zachowane w żywej pamięci innych. Poznanie samych siebie możliwe jest tylko wtedy, gdy
mamy dostęp do większej pamięci. Dzieje się tak również z wiarą, doprowadzającą do pełni
ludzki  sposób  pojmowania.  Przeszłość  wiary,  dzieło  miłości  Jezusa,  które  zrodziło  w
świecie nowe życie, dociera do nas w pamięci innych, świadków, jest zachowane i żywe w
tym jedynym podmiocie pamięci, jakim jest Kościół. Kościół jest Matką uczącą nas mówić
językiem wiary. Św. Jan podkreślał ten aspekt w swojej Ewangelii, łącząc ze sobą wiarę i
pamięć  oraz  wiążąc  obie  z  działaniem  Ducha  Świętego,  który  — jak  mówi  Jezus  —
«przypomni wam wszystko». Miłość, którą jest Duch i która trwa w Kościele, jednoczy ze
sobą wszystkie epoki i  czyni nas współczesnymi Jezusa,  stając się tym samym naszym
przewodnikiem  na  drodze  wiary.  Nie  można  wierzyć  samotnie.  Wiara  nie  jest  tylko
indywidualnym wyborem dokonującym się we wnętrzu wierzącego, nie jest odizolowaną
relacją między «ja» wiernego i «Ty» Boga, między autonomicznym podmiotem i Bogiem.
Ze swej natury otwiera się ona na «my», wydarza się zawsze we wspólnocie Kościoła.
Przypomina nam o tym dialogowana forma Credo w liturgii chrzcielnej. Wiara wyraża się
jako odpowiedź na zaproszenie, na słowo, którego należy słuchać i które nie pochodzi ode
mnie, i  dlatego włącza się w dialog, nie może być jedynie wyznaniem, które płynie od
jednostki. Można odpowiedzieć w pierwszej osobie: «wierzę», tylko dlatego, że należy się
do wielkiej wspólnoty, tylko dlatego, że mówi się również «wierzymy». To otwarcie na
eklezjalne «my» dokonuje się zgodnie z otwarciem cechującym miłość Bożą, która nie jest
tylko relacją między Ojcem i Synem, między «ja» i «ty», lecz w Duchu jest także «my»,
wspólnotą osób. Dlatego właśnie ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam, i dlatego wiara dąży
do tego, by się rozpowszechniać, zapraszać innych do swej radości. Człowiek otrzymujący
wiarę odkrywa, że poszerzają się przestrzenie jego «ja» i nawiązują się nowe relacje, które
ubogacają  życie.  Tertulian dobrze to  wyraził  mówiąc  o katechumenie,  że  «po obmyciu
nowego narodzenia» zostaje przyjęty w domu Matki, aby wyciągnąć ręce i wraz z braćmi
modlić się Ojcze nasz, niejako przyjęty w nowej rodzinie.  

Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 729 ) 44 / X / 2017;
                                              1 czytanie: Wj  22, 20 – 26;

                                                          2 czytanie: 1 Tes 1, 5c – 10;

XXX Niedziela Zwykła.
29 październik 2017 rok.

Ewangelia: Mt 22, 34 – 40.

Gdy faryzeusze  posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali
się  razem,  a  jeden  z  nich,  uczony  w Prawie,  wystawiając  Go na  próbę,
zapytał:  «Nauczycielu,  które  przykazanie  w  Prawie  jest  największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i  całym swoim umysłem”. To jest  największe i
pierwsze  przykazanie.  Drugie  podobne  jest  do  niego:  „Będziesz  miłował
swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło
całe Prawo i Prorocy».  

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

Wprowadzenie do liturgii:

Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Rewelacyjne spojrzenie na religię i moralność. Te dwa wymiary
życia  są  organicznie  związane  ze  sobą  połączone.  Miłość  Boga jest
miłością ludzi, a miłość ludzi jest miłością Boga. Chrześcijaństwo to
religia miłości.

Zamienić  każde  5 minut  w akt  miłości  –  to  zadanie  domowe
każdego ucznia Jezusa na dzień dzisiejszy.

Zadanie łatwe i bardzo piękne.
Niewielu mistrzów uczy, jak to się robi. Ludzie często nie umieją

kochać! 

Chrystus chce nauczyć ludzi kochać.

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


