
INTENCJE MSZALNE
13.11. – 19.11.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK   –   św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, mm               13  .  1  1  .

  7.00: I intencja wolna.
          II intencja wolna.

WTOREK                                                                                                                                          14  .  1  1  .
  7.00: za ++ Elżbietę, Antoniego i Alfreda Wieszok, Stefanię Kotyrba, Pawła Filipczyk,
           rodziców i rodzeństwo, Karolinę Bytomską oraz 2 mężów.
17.00: za ++ męża, syna, rodziców, braci, bratową, dziadków oraz księży proboszczów.

ŚRODA                                                                                                                                           15  .  1  1  .

  7.00: intencja wolna.
17.00: Msza św. szkolna: intencja wolna.

CZWARTEK                                                                                                                                           16  .  1  1  .

  7.00: I za ++ męża Edwarda Nowara, syna Marcina, zięcia Franciszka, Katarzynę 
             i Franciszka Morys, 2 córki, 3 zięciów, Klarę i Jana Sklorz, ich dzieci, 
             pokrewieństwo oraz księży. 
         II intencja wolna.   

PIĄTEK –   św.   Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy                                                            1  7  .  1  1  .

  7.00: za ++ Różę i Teodora Nowara, córkę, 3 zięciów, Marię i Michała Horoba, 
           4 córki, 4 zięciów, syna, synową, Zygfryda Decker, dziadków oraz księży.
17.00: za ++ rodziców Klarę i Pawła Pietrzyk, ich rodziców i rodzeństwo, wnuka 
           Damiana, Walentego i Martę Suchan, ich rodziców, dzieci, wnuków, Eryka 
           Rakoczy, pokrewieństwo Suchan – Pietrzyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

SOBOTA   –   bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy                              1  8  .  1  1  .

  7.00: za ++ rodziców Annę i Leona Pierończyk, matkę Różę Lesik, dziadków oraz 
           pokrewieństwo Pierończyk – Lesik.
17.00: za ++ Hildegardę i Tadeusza Kluczny, ich rodziców, rodzeństwo oraz 
           pokrewieństwo.

XX  X  I  I  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                                                   1  9  .  1  1  .

  7.30: za ++ Jana Jurczyk, Władysławę i Alfreda Ledwig, syna Krzysztofa, dziadków  
           oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00: za ++ matkę Rut Lukaschowitz, dziadków Lukaschowitz – Brzoza – Pierończyk 
            – Lesik oraz pokrewieństwo.
14.00: nieszpory niedzielne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12.11. – 19.11.2017 rok.

X  X  X  I  I   NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Przed kościołem zbiórka do puszek na „Kościół w Potrzebie”.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
W dzisiejszą niedzielę nieszporów niedzielnych nie będzie.
Dziś obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem w Prześladowanym.

X  X  X  I  I  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

W  środę  o godz.  17.00 Msza św. szkolna,  na którą zapraszam wszystkie
dzieci i młodzież gimnazjalną.
W  sobotę  18  listopada odbędzie  się   Drugie  Zebranie  Plenarne -  I
Synodu Diecezjalnego w Gliwicach.
W przyszłą  niedzielę  19 listopada  obchodzimy  –  po  raz  pierwszy  –
Światowy Dzień  Ubogich  – ogłoszony  przez  papieża  Franciszka  na
zakończenie Roku Miłosierdzia.
Zarząd  Braci  Górniczej  z  Rudna  zaprasza  wszystkich  Górników  na
zebranie przed barbórką,  które odbędzie się w niedzielę 19 listopada po
drugiej Mszy św. w Karczmie „U VONA”.
W  niedzielę  5  listopada zebrano  kolektę  na  spłatę  kredytu  za  remont
naszego kościoła w kwocie 2802,12 zł.
W dalszym ciągu będą przyjmowane intencje mszalne na rok 2018.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Aleksandra Brzoza, Dominika 
                                   Musioł, Beata Gorki, Aleksandra
                                   Urbanek. 

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 

42.  Jakie  elementy  chrzcielne  wprowadzają  nas  w  tę  nową  «formę  nauczania»?  Nad
katechumenem przyzywa się najpierw imienia Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. W ten
sposób  od  samego  początku  ukazana  zostaje  zwięźle  droga  wiary.  Bóg,  który  wezwał
Abrahama i chciał nazywać się jego Bogiem; Bóg, który objawił swoje imię Mojżeszowi;
Bóg, który dając nam swego Syna, objawił nam w pełni tajemnicę swego Imienia, nadaje
ochrzczonemu nową synowską tożsamość. W ten sposób odsłania się sens aktu, który się
dokonuje  w  chrzcie,  zanurzenia  w  wodzie:  woda  jest  jednocześnie  symbolem  śmierci,
zapraszającym nas do nawrócenia swojego «ja», aby otworzyło się ono na większe «Ja»,
ale i symbolem życia, łona, w którym się odradzamy, naśladując Chrystusa w Jego nowej
egzystencji. I tak, przez zanurzenie w wodzie, chrzest mówi nam o wcielonej strukturze
wiary. Działanie Chrystusa dotyka nas w naszej  rzeczywistości osobowej, przemieniając
nas radykalnie, sprawiając, że stajemy się przybranymi synami Bożymi, uczestnikami Jego
Boskiej natury; modyfikuje w ten sposób wszystkie nasze relacje, naszą konkretną sytuację
w  świecie  i  wszechświecie,  otwierając  ją  na  swoje  życie  w  komunii.  Ta  dynamika
przemiany cechująca  chrzest,  pomaga  nam zrozumieć  doniosłość  katechumenatu,  który
dzisiaj, także w społeczeństwach o starożytnych korzeniach chrześcijańskich, gdzie wzrasta
liczba dorosłych, przystępujących do sakramentu chrztu, nabiera szczególnego znaczenia
dla nowej ewangelizacji. Jest to droga przygotowania do chrztu, do przemiany całego życia
w  Chrystusie.  Do  zrozumienia  związku  między  chrztem  i  wiarą  może  być  pomocne
przypomnienie  tekstu  proroka  Izajasza,  który  w  starożytnej  literaturze  chrześcijańskiej
został złączony z chrztem: «twierdze na skałach będą jego schronieniem; [...] wody mu nie
zabraknie».  Ochrzczony,  uratowany  z  wód  śmierci,  mógł  stanąć  na  «twardej  skale»,
ponieważ znalazł moc, na której mógł się oprzeć. I tak woda śmierci przemieniła się w
wodę życia. Tekst grecki opisywał ją jako wodę pistós, wodę «wierną». Woda chrztu jest
wierna,  ponieważ  można  jej  się  zawierzyć,  ponieważ  jej  strumień  włącza  w dynamikę
miłości Jezusa, źródło pewności dla naszej drogi życia. 43. Struktura chrztu przedstawia go
jako odrodzenie, w którym otrzymujemy nowe imię i nowe życie, pomaga nam zrozumieć
sens i wagę chrztu dzieci. Dziecko nie jest zdolne do wolnego aktu przyjęcia wiary, nie
może  jeszcze  samo  jej  wyznawać,  dlatego  w  jego  imieniu  wyznają  ją  jego  rodzice  i
chrzestni. Wiarę przeżywa się w obrębie wspólnoty Kościoła, jest ona wpisana we wspólne
«my». Dlatego dziecko może być wspierane przez innych, przez rodziców i chrzestnych, i
może być włączone w ich wiarę, która jest wiarą Kościoła, symbolizuje ją światło, które
ojciec  zapala  od  paschału  podczas  liturgii  chrzcielnej.  Ta  struktura  chrztu  uwydatnia
doniosłość współdziałania Kościoła i rodziny w przekazywaniu wiary. Jak wyraził się św.
Augustyn, rodzice są powołani nie tylko do dania dzieciom życia, ale też do prowadzenia
ich do Boga, aby przez chrzest odrodziły się jako dzieci Boże i otrzymały dar wiary. W ten
sposób razem z życiem zostaje im dane zasadnicze ukierunkowanie oraz pewność dobrej
przyszłości;  ukierunkowanie,  które  następnie  zostanie  potwierdzone  w  sakramencie
bierzmowania przez szczególne znamię Ducha Świętego.

Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 731 ) 46 / XI / 2017;
                                              1 czytanie: Md6  1, 12 – 16;

                                                          2 czytanie: 1 Tes 4, 13 – 18;

XXXII Niedziela Zwykła.
12 listopad 2017 rok.

Ewangelia: Mt 25, 1 – 13.
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie  do dziesięciu panien,  które wzięły swoje
lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś
razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody
opóźniał,  senność  ogarnęła  wszystkie  i  posnęły.  Lecz  o  północy  rozległo  się
wołanie:  „Oto  pan  młody  idzie,  wyjdźcie  mu  na  spotkanie!”  Wtedy  powstały
wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych:
„Użyczcie  nam swej  oliwy,  bo  nasze  lampy  gasną”.  Odpowiedziały  roztropne:
„Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie
sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na
ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc:
„Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam,
nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».   

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

Wprowadzenie do liturgii:
Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.

Straszne słowa Boga skierowane do ludzi nieroztropnych, tych, którzy nie umieją
przewidzieć  przyszłości.  Pomny niemądre  żyły tylko  tym,  co  miały.  Nie  pomyślały o
jutrze, nie były do niego przygotowane.

Ewangelia to sztuka życia, w którym dobrze wykorzystane „dziś” przygotowuje
„jutro”.

Ten, kto nie myśli o oliwie na jutro, zostanie w ciemnościach.  

Dziś trzeba zgromadzić oliwę na wieczność.



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


