
INTENCJE MSZALNE
06.11. – 12.11.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                            0  6  .  1  1  .

16.30: różaniec za zmarłych zalecanych.
17.00: I za ++ Józefa Termin, jego rodziców, brata, Gertrudę i Antoniego Olek, Edytę Wienchol,
              Leona Gomolla oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
          II za ++ Łucję i Maksymiliana Malcherczyk, Zofię i Ryszarda Stanienda, Alojzego 
              Ciszewskiego, pokrewieństwo Malcherczyk – Stanienda – Ciszewski – Mainka – Fuchs
              – Prusko oraz księży.

WTOREK                                                                                                                                          07  .  1  1  .

16.30: różaniec za zmarłych zalecanych.
17.00: za ++ rodziców Gintra i Marię Bednorz, Genowefę i Alfreda Sigmundczyk, ich syna 
           Marcina oraz pokrewieństwo Sigmundczyk – Suchan – Bednorz – Bieniek.

ŚRODA                                                                                                                                           0  8  .  1  1  .

16.30: różaniec za zmarłych zalecanych.
17.00: Msza św. szkolna: za ++ kapłanów.

CZWARTEK –   Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej         0  9  .  1  1  .

17.00: za ++ rodziców Gintra i Helenę Bohm, Łucję i Maksymiliana Malcherczyk, 
           pokrewieństwo Malcherczyk – Mainka – Bohm – Podkowa oraz księży.    

PIĄTEK –   św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła                         10  .  1  1  .

17.00: za ++ rodziców Marię i Geraeda Urbanek, brata Bernarda, dziadków i pokrewieństwo 
           Suchan – Salbert – Urbanek – Szega. 

SOBOTA   –   św.   Marcina z Tours, biskupa                                                                  11  .  1  1  .

12.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
            zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Elżbiety Rapsiewicz z okazji 70-tej 
            rocznicy urodzin. ( Te Deum ).
17.00: za ++ męża Gerharda Gajda, rodziców z obu stron, 2 braci, górników oraz dusze 
           w czyśćcu cierpiące. 

XX  X  I  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                    12  .  1  1  .

  7.30: za ++ męża Wilhelma Piecyk, jego rodziców, ojca Franciszka Brzoza, Józefa Dymek, 
           pokrewieństwo Piecyk – Brzoza – Rakoczy oraz księży.
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 Elżbiety 
           Jurczyk z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz jego rodziny. ( Te Deum ).
14.00: nieszpory niedzielne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
05.11. – 12.11.2017 rok.

X  X  X  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta  przeznaczona jest  na  spłatę  kredytu  za  remont
naszego kościoła.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.

X  X  X  I  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Przed kościołem zbiórka do puszek na „Kościół w Potrzebie”.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

W środę 8 listopada o godz.  17.00 Msza św. szkolna, na którą
zapraszam wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalną.
Również w  środę 8 listopada o godz.  19.00 spotkanie  Caritas
Parafii.
Od poniedziałku przyjmowane będą intencje mszalne za zmarłych.
W niedzielę  12  listopada  obchodzimy Dzień  Solidarności  z
Kościołem prześladowanym.
Do  sprzątania  kościoła  zapraszam: Wioleta  Grobosz,
Teresa Niewolik, Iwona Duda, Danuta Zgorzałek. 

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 
Sakramenty i przekaz wiary. 
40. Jak każda rodzina, Kościół przekazuje swoim dzieciom to, co przechowuje w swojej
pamięci. Jak sprawić, aby nic nie przepadło, lecz — przeciwnie — wszystko coraz bardziej
się  pogłębiało  w  dziedzictwie  wiary?  Właśnie  dzięki  Tradycji  apostolskiej,
przechowywanej  w  Kościele  pod  opieką  Ducha  Świętego,  mamy  żywy  kontakt  z
początkową pamięcią. To, co zostało przekazane przez Apostołów — jak stwierdza Sobór
Watykański II — «obejmuje wszystko, co pomaga Ludowi Bożemu prowadzić święte życie
oraz przyczynia się do wzrostu jego wiary. W ten sposób Kościół w swojej doktrynie, w
życiu i kulcie przedłuża i przekazuje wszystkim pokoleniom wszystko, czym jest i w co
wierzy».  Wiara potrzebuje bowiem środowiska,  w którym można o niej  świadczyć i  ją
przekazywać, a winno być ono odpowiednie i proporcjonalne do tego, co się komunikuje.
Do przekazania treści czysto doktrynalnej, pewnej idei, być może wystarczyłaby książka
albo  powtarzanie  ustnego przesłania.  Lecz  tym,  co przekazuje  się  w Kościele,  tym,  co
przekazuje się w jego żywej Tradycji, jest nowe światło, rodzące się ze spotkania z Bogiem
żywym, światło, które sięga centrum osoby, jej serca, angażując jej umysł, jej wolę oraz jej
życie uczuciowe, otwierając ją na żywe relacje w komunii z Bogiem i innymi ludźmi. Do
przekazywania takiej pełni istnieje specjalny środek, obejmują- cy całą osobę, ciało i ducha,
wnętrze oraz relacje. Tym środkiem są sakramenty, sprawowane w liturgii Kościoła. W nich
przekazywana jest pamięć wcielona, związana z miejscami i okresami życia, zespolona ze
wszystkimi  zmysłami;  osoba  jest  w nich  włączona,  jako  członek  żywego podmiotu,  w
tkankę relacji wspólnotowych. Dlatego, jeśli jest prawdą, że sakramenty są sakramentami
wiary, to trzeba również powiedzieć, że wiara ma strukturę sakramentalną. Rozbudzenie
wiary  łączy  się  z  rozbudzeniem  nowego  sakramentalnego  sensu  życia  człowieka  i
egzystencji chrześcijańskiej,  ukazując, że pierwiastek widzialny i pierwiastek materialny
otwierają się na tajemnicę tego, co wieczne.
41. Przekaz wiary dokonuje się najpierw przez chrzest. Mogłoby się wydawać, że chrzest
jest  tylko  okazją  do  symbolicznego  wyznania  wiary,  pedagogicznym  aktem  dla  osób
potrzebujących  obrazów i  gestów,  który  w  gruncie  rzeczy  można  by  jednak  pominąć.
Słowo św. Pawła na temat chrztu przypomina nam, że tak nie jest. Twierdzi on, że «przez
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my
postępowali w nowym życiu — jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca». W
chrzcie  stajemy  się  nowym  stworzeniem,  przybranymi  synami  Bożymi,  uczestnikami
Boskiej natury, członkami Ciała Chrystusa. Apostoł stwierdza następnie, że chrześcijanin
został  poddany  «formie  nauczania»  (typos  didachés),  któremu  jest  posłuszny  sercem.
Człowiek otrzymuje w chrzcie także naukę, którą ma wyznawać, oraz konkretną formę
życia, która wymaga zaangażowania całej jego osoby i kieruje go w stronę dobra. Zostaje
przeniesiony do nowego otoczenia, umieszczony w nowym środowisku, nowym sposobie
wspólnego działania, w Kościele. Chrzest zatem przypomina nam, że wiara nie jest dziełem
żyjącej w izolacji jednostki, nie jest aktem, którego człowiek może dokonać, licząc tylko na
własne  siły,  ale  musi  być  ona  przyjęta  poprzez  wejście  do  wspólnoty  kościelnej,
przekazującej Boży dar: nikt sam nie udziela sobie chrztu, podobnie jak nikt sam nie rodzi
się do życia. Zostaliśmy ochrzczeni.           Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 730 ) 45 / XI / 2017;
                                1 czytanie: Ml  1, 14b – 2, 2b. 8 – 10;

                                          2 czytanie: 1 Tes             2, 7b – 9, 13;

XXXI Niedziela Zwykła.
05 listopad 2017 rok.

Ewangelia: Mt 23, 1 – 12.
Jezus  przemówił  do  tłumów  i  do  swych  uczniów  tymi  słowami:  «Na

katedrze  Mojżesza  zasiedli  uczeni  w  Piśmie  i  faryzeusze.  Czyńcie  więc  i
zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią
bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je
ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki
spełniają  w tym celu,  żeby się  ludziom pokazać.  Rozszerzają  swoje filakterie  i
wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i  pierwsze
krzesła  w  synagogach.  Chcą,  by  ich  pozdrawiano  na  rynkach  i  żeby  ludzie
nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest
wasz  Nauczyciel,  a  wy  wszyscy  jesteście  braćmi.  Nikogo  też  na  ziemi  nie
nazywajcie  waszym ojcem;  jeden bowiem jest  Ojciec  wasz,  Ten w niebie.  Nie
chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz,
Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».   

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

Wprowadzenie do liturgii:
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie

naśladujcie.

Tragiczne  nieporozumienie.  Rozdźwięk  między  słowem i  czynem
duchowieństwa. Słowo jest Boże – i ma być zachowane. Uczynki z nim nie
współbrzmią – i nie wolno ich naśladować.

Mówią dobrze, ale nie czynią tego co mówią.
Należy tę przestrogę wypisać na każdej ambonie, bo jest to przestroga

Jezusa.

Łatwiej jest pięknie mówić, niż pięknie żyć.
*******************************************************************************


