
INTENCJE MSZALNE
27.11. – 03.12.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                    2  7  .  1  1  .

  7.00: I za + Piotra Halor w 30-ty dzień po śmierci.
          II intencja wolna.

WTOREK                                                                                                                                             2  8  .  1  1  .
7.00: I za + męża Zygfryda Prusko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
        II intencja wolna.

ŚRODA                                                                                                                                           2  9  .  1  1  .

  7.00: za ++ rodziców Elżbietę i Pawła Jurczyk, syna Jana, córkę Gertrudę, zięcia 
           Alfreda, Jadwigę i Huberta Haberstroh, syna Jana, synową Różę, wnuka Piotra, 
           pokrewieństwo Jurczyk – Haberstroh – Marcinek – Kowalski oraz 4 księży 
           proboszczów.
17.00: Msza św. szkolna: za + Józefa Pankowskiego.

CZWARTEK –   Święto św. Andrzeja, Apostoła                                                            3  0  .  1  1  .

  7.00: I o powołania kapłańskie i zakonne.
         II za ++ kapłanów, zakonników i zakonnice.   

PIĄTEK                                                                                                                                                  01  .  1  2  .

  7.00: w intencji czcicieli NSPJ.
 17.00: za ++ Łucję i Wincentego Marks, Rudolfa Kasprzyk, Erwina i Teresę Marks oraz 
             pokrewieństwo.

SOBOTA                                                                                                                                                02  .  1  2  .

  7.00: za ++ Różę i Teodora Nowara, Erwina, Klarę, Jerzego i Wernera Pawletko, 
           Pawła Szczygieł, Jadwigę i Brunona Gawron, Rutę, Franciszka i Alfonsa 
           Szykowskich.
17.00: za ++ rodziców Klarę i Pawła Pietrzyk, ich wnuka Damiana, Nodburgę, Zofię 
           i Franciszka Kampa, Reinholda Zmarzlik, Hildegardę Kokot, Jadwigę Smyczek 
           oraz dziadków Kampa – Pietrzyk – Nowara – Nandzik.

I   NIEDZIELA   ADWENTU   –   Odpust ku czci św. Mikołaja                                03  .  1  2  .

  7.30: za ++ ojców Józefa Strzelczyk i Józefa Szykowskiego, pokrewieństwo 
           Strzelczyk – Szykowski oraz księży proboszczów.
11.00: Suma odpustowa: I za żyjących parafian.
                                        II za ++ parafian oraz proboszczów. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
26.11. – 03.11.2017 rok.

NIEDZIELA –   JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.
Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego.
Dzisiejsza  uroczystość  jest świętem patronalnym  Akcji  Katolickiej  oraz Katolickiego  Stowarzyszenia
Młodzieży.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA.
O godz. 6.30 – Godzina Święta.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.
Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi świętej przed pierwszym piątkiem miesiąca oraz odpustem 
parafialnym z okazji św. Mikołaja, naszego patrona.

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.
Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi świętej z okazji pierwszego piątku miesiąca oraz odpustu 
parafialnego z okazji św. Mikołaja, naszego patrona.

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

I   NIEDZIELA   ADWENTU   –   Odpust ku czci św. Mikołaja  .
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
O  godz. 11.00  suma odpustowa,  którą odprawi i kazanie wygłosi Ks.  Sebastian Wiśniewski, kanclerz
naszej Kurii.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W środę o godz. 17.00 Msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalną.
W   środę po Mszy św. szkolnej zebranie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
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.
W sobotę 2 grudnia w katedrze w Gliwicach – Adwentowy Dzień Skupienia Szafarzy Komunii Świętej.
Początek o godz. 9.30.
W   niedzielę 3 grudnia   rozpoczyna się   Okres Adwentu. Nowy Rok Liturgiczny 2017/2018.
Rada Rodziców, Nauczyciele, Uczniowie oraz Dyrektor ZSP w Rudnie zapraszają mieszkańców Rudna i
okolic  w  dniu  3  grudnia  2017  roku  na  Kiermasz  Świąteczny  w  godzinach  od  14.00  do  17.00.
Organizatorzy  zapewniają  wiele  atrakcji  m.  in.:  domowe  wypieki,  gorące  napoje,  możliwość  nabycia
oryginalnych ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci, rodziców i nauczycieli. Będą również występy
artystyczne dzieci szkolnych i przedszkolnych.
P  rogram uczniowskich występów:
O godz. 14.00 występ dzieci przedszkolnych.
O godz. 14.30 występ uczniów klas I – III.
O godz. 15.00 występ uczniów klas IV – VI.
Są jeszcze wolne intencje w tym tygodniu.
W dalszym ciągu będą przyjmowane intencje mszalne na rok 2018.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Danuta Rakoczy, Patrycja Maciołek, Aleksandra Muskalla, 
                                    Barbara Tkocz.

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, modlitwa i Dekalog 
46. Dwa inne elementy są istotne w wiernym przekazywaniu pamięci Kościoła. Pierwszy to Modlitwa
Pańska, Ojcze nasz. Chrześcijanin uczy się w niej dzielić doświadczenie duchowe samego Chrystusa i
zaczyna  widzieć  oczami  Chrystusa.  Poczynając  od  Tego,  który  jest  Światłością  ze  Światłości,  od
Jednorodzonego  Syna  Ojca,  również  my  poznajemy  Boga  i  możemy  rozpalać  w  innych  pragnienie
zbliżenia  się  do  Niego.  Ponadto  równie  ważny  jest  związek  między  wiarą  i  Dekalogiem.  Jak
powiedzieliśmy, wiara jawi się jako droga, jako szlak, który trzeba przemierzyć, a który zaczyna się od
spotkania  z  Bogiem żywym.  Dlatego  w  świetle  wiary,  całkowitego  zawierzenia  Bogu,  który  zbawia,
Dekalog zyskuje swoją najgłębszą prawdę, która zawarta jest w słowach wprowadzających dziesięcioro
przykazań: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej». Dekalog nie jest zbiorem
zakazów,  ale  zawiera  konkretne  wskazania,  pozwalające  wyjść  z  pustyni  «ja»,  będącego  dla  siebie
punktem  odniesienia,  zamkniętego  w  sobie,  i  nawiązać  dialog  z  Bogiem,  dać  się  ogarnąć  Jego
miłosierdziu, aby nieść Jego miłosierdzie. W ten sposób wiara wyznaje miłość Boga, daje się prowadzić tej
miłości, prowadzącej do podążania ku pełni komunii z Bogiem. Dekalog jawi się jako droga wdzięczności,
odpowiedzi miłości, możliwa dlatego, że przez wiarę otwarliśmy się na doświadczenie przemieniającej
miłości Bożej względem nas. Nowym światłem na tej drodze jest to, czego Jezus naucza w Kazaniu na
Górze. I tak wspomniałem o czterech elementach, w których wyraża się skarb pamięci, przekazywanej
przez Kościół: wyznanie wiary,  sprawowanie sakramentów, droga Dekalogu i modlitwa. Tradycyjnie w
oparciu  o  nie  kształtowała  się  struktura  katechezy  Kościoła,  włącznie  z  Katechizmem  Kościoła
Katolickiego, będącym podstawowym narzędziem dla jednolitego aktu, przez który Kościół przekazuje
całą treść wiary, «wszystko, czym jest i w co wierzy». Jedność i spójność wiary
47. Jedność Kościoła w czasie i przestrzeni związana jest z jednością wiary: «Jedno jest Ciało i jeden
Duch, (...) jedna wiara». Dzisiaj może wydawać się możliwa do osiągnięcia jedność ludzi we wspólnym
zaangażowaniu, w miłości, w dzieleniu tego samego losu, w dążeniu do wspólnego celu. Ale bardzo trudno
jest nam pojąć jedność w tej samej prawdzie. Wydaje nam się, że tego rodzaju jedność sprzeciwia się
wolności myśli  i  autonomii jednostki. Natomiast do- świadczenie miłości mówi,  że właśnie w miłości
możliwa jest wspólna wizja, że w niej uczymy się widzieć rzeczywistość oczami drugiej osoby, i że to nie
zubaża nas,  lecz ubogaca nasz sposób patrzenia.  Prawdziwa miłość,  na miarę miłości  Bożej,  wymaga
prawdy, i przez wspólne postrzeganie prawdy, którą jest Jezus Chrystus, staje się trwała i głęboka. Jest to
również radość wiary, jedność widzenia w jednym ciele i w jednym duchu. W tym sensie św. Leon Wielki
mógł  stwierdzić:  «Jeśli  wiara  nie  jest  jedna,  nie  jest  wiarą».  Co  jest  sekretem  tej  jedności?  Przede
wszystkim wiara jest jedna ze względu na jedność Boga, którego zna i wyznaje. Wszystkie prawdy wiary
odnoszą się do Niego, są drogami do poznania Jego istoty i Jego działania, dlatego odznaczają się wyższą
jednością niż jakakolwiek inna, jaką możemy osiągnąć naszą myślą, posiadają ubogacającą nas jedność,
ponieważ jest nam przekazywana i czyni z nas jedno. Ponadto, wiara jest jedna, bo odnosi się do jednego
Pana, do życia Jezusa, do Jego konkretnej historii, którą dzieli z nami. Św. Ireneusz z Lyonu wyjaśnił to
przez przeciwstawienie się gnostyckim heretykom. Twierdzili oni, że istnieją dwa rodzaje wiary: wiara
prymitywna, wiara ludzi prostych, niedoskonała, pozostająca na poziomie ciała Chrystusa i kontemplacji
Jego tajemnic; i wiara innego rodzaju, głębsza i doskonała, wiara prawdziwa, zastrzeżona dla wąskiego
krę-  gu  wtajemniczonych,  która  dzięki  intelektowi  wznosiła  się  ponad  ciało  Jezusa,  ku  tajemnicom
nieznanego Bóstwa. Wobec takiego stanowiska, które nadal pociąga i ma swoich zwolenników także w
naszych czasach, św. Ireneusz potwierdza, że wiara jest jedna, ponieważ dotyka zawsze konkretnego faktu
Wcielenia, nie odrywając się nigdy od ciała i historii Chrystusa, skoro Bóg w nich chciał się w niej w pełni
objawić. Dlatego nie ma różnicy w wierze między «tym, który potrafi mówić o niej dłużej» i «tym, który
mówi o niej niewiele», między tym, który jest wyższy i tym mniej zdolnym: ani pierwszy nie może jej
poszerzyć, ani drugi pomniejszyć.41 Wreszcie, wiara jest jedna, ponieważ podziela ją cały Kościół, będący
jednym ciałem i  jednym Duchem.  W komunii  jednego  podmiotu,  którym  jest  Kościół,  przyjmujemy
wspólne spojrzenie. Wyznając tę samą wiarę, opieramy się na tej samej skale, jesteśmy przemieniani przez
tego samego Ducha miłości, promieniujemy jednym światłem i mamy jedno spojrzenie, by przeniknąć
rzeczywistość.           Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 732 ) 47 / XI / 2017;
                                      1 czytanie: Ez 34, 11 – 12. 15 – 17;

                                                 2 czytanie: 1 Kor   15, 20 – 26. 28;

Niedziela – Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata.

26 listopad 2017 rok.

Ewangelia: Mt 25, 31 – 46.

Jezus powiedział swoim uczniom:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na
swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych
ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej
lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca
mojego,  weźcie  w  posiadanie  królestwo,  przygotowane  dla  was  od  założenia  świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie?
Albo spragnionym i  daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię,  lub
nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i  przyszliśmy do
Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.  Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas  zapytają  i  ci:  „Panie,  kiedy  widzieliśmy  Cię  głodnym  albo  spragnionym,  albo
przybyszem,  albo  nagim,  kiedy  chorym  albo  w  więzieniu,  a  nie  usłużyliśmy  Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».    

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



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.

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


