
INTENCJE MSZALNE
20.11. – 26.11.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK   –   św.   Rafała Kalinowskiego, prezbitera                                     20  .  1  1  .

  7.00: I za ++ Emilię i Jana Kuś, wnuka Henryka, męża Wernera Kuś, wnuka Denisa, 
              rodziców, Martę i Józefa Morys, 2 szwagrów, bratową oraz pokrewieństwo 
              z obu stron
          II intencja wolna.

WTOREK –   Ofiarowanie NMP                                                                                                21  .  1  1  .
17.00: I dziękczynno-błagalna do Bo za wstawiennictwem św. Cecylii w intencji naszej
              Orkiestry „Sami Swoi”, członków ich rodzin, Organistów, Scholi oraz za ++ 
              członków Orkiestry i Organisty.
          II intencja wolna.

ŚRODA –   św. Cecylii, dziewicy i męczennicy                                                       22  .  1  1  .

  7.00: intencja wolna.
17.00: Msza św. szkolna: za ++ Annę i Artura Wieszok, siostrę Klaudię, ojca Bernarda 
           Górka, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK                                                                                                                                          23  .  1  1  .

  7.00: I za ++ Ernesta Muskala, jego rodziców, 3 synów, synową, wnuków, zięcia 
              Antoniego Pater, Annę i Tomasza Mróz, synową, 2 zięciów, pokrewieństwo 
              Muskala – Mróz – Morawiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
         II intencja wolna.   

PIĄTEK –   św.   mm Andrzeja Dung-Lak, prezbitera i Towarzyszy                24  .  1  1  .

  7.00: I intencja wolna.
           II intencja wolna. 

SOBOTA                                                                                                                                                   25  .  1  1  .

  7.00: intencja wolna.
17.00: za ++ syna Krzysztofa Wojkowskiego oraz pokrewieństwo Wojkowski – 
           Lukoszek.

NIEDZIELA –   JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA                   26  .  1  1  .

  7.30: za wszystkie zamarłe Matki – od Róż Różańcowych.
10.00: za ++ ojca Franciszka Nowak, rodziców Rutę i Franciszka Szykowskich, 
           Bogusława Miesiączek, Pawła Szczygieł, pokrewieństwo Pawletko – Szykowski
           – Muskala – Nowak, dziadków oraz księży. 
14.00: nieszpory niedzielne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19.11. – 26.11.2017 rok.

X  X  X  I  I  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubogich.
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

NIEDZIELA   –   JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

W środę obchodzimy wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, która jest
patronką  muzyki  kościelnej.  Jest  to  dzień  wdzięczności  okazanej  orkiestrom,
organistom, oraz członkom scholi.
W  naszej  parafii  Msza  św.  w  intencji  Orkiestry,  Organistów,  Scholi  oraz  za
zmarłych członków Orkiestry i Pana Organisty zostanie odprawiona we wtorek o
godz. 17.00. 
W środę o godz.  17.00 Msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci i
młodzież gimnazjalną.
W  dniu  6  grudnia  2017  roku  o  godz.  13.00  w  naszym  kościele  odbędzie  się
spotkanie  ze  św.  Mikołajem.  Koszt  paczki  wynosi  25  zł.  Chętne  dzieci  proszę
zgłosić  w  sekretariacie  szkoły  do  27  listopada  2017  roku.  Ogłoszenie  to  nie
dotyczy dzieci szkolnych i przedszkolnych.
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 dalszym ciągu będą przyjmowane intencje mszalne na rok 2018.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Urszula Willmann, Barbara Preś,
                                   Sandra Choroba, Wioletta Babiuk.
                                

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 

44. Sakramentalna natura wiary ma swój najwyższy wyraz w Eucharystii. Jest
ona  cennym  pokarmem  dla  wiary,  spotkaniem  z  Chrystusem,  obecnym  w
sposób realny przez najwyższy akt miłości, dar samego siebie, rodzący życie. W
Eucharystii krzyżują się dwie osie, na których wspiera się wiara. Z jednej strony
— oś historii: Eucharystia jest aktem pamięci, aktualizacją tajemnicy, w której
przeszłość, jako wydarzenie śmierci i zmartwychwstania, ukazuje swą zdolność
otwarcia na przyszłość, antycypowania ostatecznej pełni. Liturgia przypomina
nam o tym przez swoje hodie — «dzisiaj» tajemnic zbawienia. Z drugiej strony,
jest  tu  również  oś  biegnąca  od  świata  widzialnego  ku  niewidzialnemu.  W
Eucharystii  uczymy  się  dostrzegać  głębię  rzeczywistości.  Chleb  i  wino
przemieniają się w ciało i krew Chrystusa, który uobecnia się w swej paschalnej
drodze  do Ojca:  ten  dynamizm wprowadza nas  z  ciałem i  duszą  w dążenie
całego stworzenia ku swej pełni w Bogu.
45. Sprawując sakramenty, Kościół przekazuje swoją pamięć, w szczególności
przez  wyznanie  wiary.  Chodzi  w  nim  nie  tyle  o  przyjęcie  zbioru  prawd
abstrakcyjnych.  Przeciwnie,  w wyznaniu wiary całe  życie  zmierza ku pełnej
komunii  z  Bogiem  Żywym.  Możemy  powiedzieć,  że  w  Credo  człowiek
wierzący  jest  wezwany  do  zagłębienia  się  w  wyznawaną  tajemnicę,  do
pozwolenia, by go przemieniło to, co wyznaje. Żeby zrozumieć sens tych słów,
pomyślmy przede wszystkim o treści Credo. Ma ono strukturę trynitarną: Ojciec
i  Syn  jednoczą  się  w Duchu miłości.  W ten  sposób wierzący stwierdza,  że
centrum  istnienia,  najgłębszą  tajemnicą  wszystkiego  jest  Boska  komunia.
Ponadto  Credo  zawiera  również  wyznanie  chrystologiczne:  wymieniane  są
tajemnice  życia  Jezusa  aż  do  Jego  Śmierci,  Zmartwychwstania  i
Wniebowstąpienia,  w  oczekiwaniu  na  Jego  ostateczne  przyjście  w  chwale.
Mówi się więc,  że ten Bóg-komunia, wzajemne darzenie się miłością Ojca i
Syna w Duchu, jest zdolny ogarnąć historię człowieka, wprowadzić go w swoją
dynamikę komunii, mającą w Ojcu swój początek i ostateczny cel. Wyznający
wiarę  dostrzega,  że  jest  zaangażowany w prawdę,  którą  wyznaje.  Nie  może
wypowiadać z prawdą słów Credo, nie będąc tym samym przemienionym, nie
włączając się w obejmującą go historię miłości, która poszerza jego istnienie,
czyniąc  go  częścią  wielkiej  wspólnoty,  ostatecznego  podmiotu
wypowiadającego  Credo,  którym  jest  Kościół.  Wszystkie  prawdy,  w  które
wierzymy,  mówią  o  tajemnicy  nowego  życia  wiary  jako  drodze  komunii  z
Bogiem żywym. 

Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 732 ) 47 / XI / 2017;
                         1 czytanie: Prz 31, 10 – 13. 19 – 20. 30 – 31;

                                  2 czytanie: 1 Tes                                5, 1 – 6;

XXXIII Niedziela Zwykła.
19 listopad 2017 rok.

Ewangelia: Mt 25, 14 – 30.
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Podobnie  jest  z  królestwem niebieskim jak  z  pewnym  człowiekiem,  który  mając  się  udać  w
podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu
dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć
talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on
również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył
pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas  przyszedł  ten,  który  otrzymał  pięć  talentów.  Przyniósł  drugie  pięć  i  rzekł:  „Panie,
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana!” Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi
dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny  w  rzeczach  niewielu,  nad  wieloma  cię  postawię:  wejdź  do  radości  twego  pana!”
Przyszedł  i  ten,  który otrzymał  jeden talent,  i  rzekł:  „Panie,  wiedziałem, że jesteś  człowiekiem
twardym:  żniesz  tam,  gdzie  nie  posiałeś,  i  zbierasz  tam, gdzie  nie  rozsypałeś.  Bojąc  się  więc,
poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo
zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem.
Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał
swoją  własność.  Dlatego  odbierzcie  mu  ten  talent,  a  dajcie  temu,  który  ma  dziesięć  talentów.
Każdemu bowiem, kto ma,  będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie.  Temu zaś,  kto nie ma,
zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów”».    

 ****************************************************************************
Wprowadzenie do liturgii:

Każdemu według jego zdolności.
Tylko  Bóg  potrafi  właściwie  ocenić  zdolności  człowieka.  Talenty  to  są  „pieniądze”

potrzebne do wykonania zadań zalecanych przez Boga.
Zadania są proporcjonalne do otrzymanych zdolności.
Co  uczynić,  by  zmobilizować  i  zaktywizować  zdolności?  Co  uczynić,  by  ludzie

zdecydowali się na inicjatywę? 

Ewangelia mobilizuje i organizuje ludzi dobrej woli.

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


