
INTENCJE MSZALNE
04.12. – 10.12.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK     św. Barbary, dziewicy i męczennicy                                          04  .  1  2  .
  6.45: Roraty: za ++ Denisa Będzichowskiego, ojców Wernera i Zenobiusza, dziadków z obu   
                         stron, Henryka Kuś oraz pokrewieństwo z obu stron.
  9.00: Barbórka: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem św. Barbary, patronki
                              górników w intencji górników i ich rodzin oraz za ++ górników i tych, 
                              którzy zginęli w wypadkach w kopalniach. 
WTOREK                                                                                                                                            05  .  1  2  .
  6.45: Roraty: za ++ rodziców Eugenie i Ludwika Olender, matkę Gertrudę Zwiernik, braci 
                         Zbigniewa, Zygmunta, Wiesława olender, dziadków Olender – Stefyk – 
                         Zwiernik – Szykowski oraz księży proboszczów.
17.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji Piotra Kloj 
            z okazji 1-szej rocznicy urodzin, jego rodziców, chrzestnych i rodziny.
ŚRODA –     św. Mikołaja , biskupa                                                                                   06  .  1  2  .
  6.45: Roraty: I za ++ męża Józefa Szykowskiego, rodziców Anastazję i Franciszka, siostrę 
                           Gertrudę, Katarzynę, bratową i brata, rodziców Franciszkę i Jana Wyciślok, 
                           5 braci, siostrę Helenę, 2 synów, 3 bratowe, 3 szwagrów oraz pokrewieństwo
                           Szykowski – Krupa – Wyciślok.
                       II intencja wolna.
CZWARTEK –   św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła                              0  7  .  1  2  .
  6.45: Roraty: I za ++ męża Piotra Stromskiego, syna Marka, teściów, rodziców Felicję 
                            i Michała Lukoszek, Alfreda Zaczkowskiego, Stefana i Anastazję Olek, 
                            dziadków, pokrewieństwo Stromski – Lukoszek – Stefan – Gawienka oraz 
                            dusze w czyśćcu cierpiące. 
                        II intencja wolna.   
PIĄTEK –   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP                                       0  8  .  1  2  .
  7.30: za ++ męża Mikołaja Nowrot, jego rodziców i rodzeństwo, córkę Monikę, Wilhelma 
           Klein, 2 żony, ich dzieci i wnuki oraz pokrewieństwo Nowrot – Klein. 
17.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem MB Niepokalanie Poczętej w intencji 
            Marianek i Ministrantów oraz ich rodzin.
SOBOTA                                                                                                                                                0  9  .  1  2  .
  7.00: Roraty: za ++ matkę i żonę Adelę Szubert, rodziców Agnieszkę i Wilhelma Niemczyk,
                         syna Józefa, jego żonę Krystynę, Paulinę i Teodora Szmelc, Genowefę i Leona
                         Szubert, syna Pawła, 2 córki, 2 zięciów, Henryka Kuś oraz pokrewieństwo
                         Szubert – Nowara.
17.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
            zdrowie i błogosławieństwo Boże w pewnej intencji.
I  I     NIEDZIELA   ADWENTU                                                                                                         10  .  1  2  .
  7.30: za ++ męża Franciszka Nowak, rodziców Karola i Marię, córkę Felicytę, synową Zofię,
           Karola i Gertrudę Muskala, , ich rodziców i rodzeństwo, wnuków Herberta i Benedykta,
           syna Alfreda, żonę Magdalenę, zięciów Jana i Pawła, pokrewieństwo Nowak – Muskala 
           – Sonek – Poremba oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
11.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
            zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Monik Manowskiej z okazji 75-tej rocznicy 
            urodzin. ( Te Deum). 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
03.12. – 10.11.2017 rok.

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

PIERWSZY   CZWARTEK   MIESIĄCA.
Od godz. 6.15 – Godzina Święta.
Po Mszy św. roratniej odmawiamy modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

I  I   NIEDZIELA   ADWENTU  .
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
W związku z odpustem w Pławniowicach nieszporów niedzielnych nie będzie.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W     dzisiejszą    niedzielę    rozpoczyna się    Okres Adwentu.    Bardzo serdecznie zachęcam do pielęgnowania
zwyczajów adwentowym w Kościele domowym jakim jest rodzina.
Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na RORATY, które odprawiane będą o godz. 6.45. Przynosimy ze
sobą lampiony roratnie.
W dzisiejszą niedzielę Rada Rodziców, Nauczyciele, Uczniowie oraz Dyrektor ZSP w Rudnie zapraszają
mieszkańców Rudna i okolic na Kiermasz Świąteczny, który rozpocznie się o godz. 14.00.
W  poniedziałek  4  grudnia  przypada  wspomnienie  św.  Barbary,  dziewicy  i  męczennicy,  patronki
górników. O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem
św. Barbary, patronki górników w intencji górników i ich rodzin oraz za ++ górników i tych, którzy zginęli w
wypadkach w kopalniach. 
Po Mszy św. jak co roku górnicy złożą wiązankę kwiatów i zapalone znicze pod krzyżem w intencji górników,
którzy zginęli w wypadkach na kopalniach.
W środę 6 grudnia 2017 roku przypada święto patronalne ku czci naszego patrona św. Mikołaja, biskupa. O
godz. 13.00 w naszym kościele  odbędzie się spotkanie ze św. Mikołajem.  Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci.
W piątek 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
O  godz.  17.00  zostanie  odprawiona  Msza  św.  dziękczynno-błagalna  do  BO  za  wstawiennictwem  MB
Niepokalanie  Poczętej  w intencji  Marianek i  Ministrantów oraz  ich  rodzin.  W trakcie  Mszy  św.  zostaną
odnowione przyrzeczenia Marianek oraz zostaną przyjęte nowe Marianki i przyjęci nowi Ministranci.
Również w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w kościele katedralnym w Gliwicach o godz. 18.30
w czasie Mszy św. zostaną wprowadzeni nowi Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. do posługi w Kościele.
W sobotę 9 grudnia – TRZECIE ZEBRANIE PLENARNE – I SYNODU DIECEZJALNEGO.
W sobotę  9  grudnia  –  Adwentowy  Dzień  Skupienia  dla  Organistów  i  Muzyków  Kościelnych  oraz
Uczniów  Muzyki  Kościelnej  i  Diecezjalnej  Szkoły  Organistowskiej  II  w  Gliwicach.  Początek  dnia
skupienia o godz. 9.30 w kościele św. Alberta Wielkiego – Parafia św. Michała k. Kurii.
Również w sobotę 9 grudnia – Adwentowy Dzień Skupienia  dla Wdów i Wdowców w Sanktuarium
MBNP w Gliwicach. Początek o godz. 10.00.
W dalszym ciągu będą przyjmowane intencje mszalne na rok 2018.
W zakrystii są do nabycia opłatki i świece z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie duże – 12 zł,
oraz małe - 5 zł.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Joanna Rapsiewicz, Korneli Czypek, Agata Skubela, Irena 
                                    Sączek.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła.
Dziękuję  bardzo serdecznie  Ks.  Sebastianowi  Wiśniewskiemu za  przewodniczenie  w naszym świętowaniu
odpustowym.



ENCYKLIKA LUMEN FIDEI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO
BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW, DO OSÓB

KONSEKROWANYCH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH 
O WIERZE 

48.  Zważywszy,  że  wiara  jest  jedna,  powinna  być  wyznawana  w  całej  jej
czystości i pełni. Właśnie dlatego, że wszystkie prawdy wiary łączą się w jedno,
negowanie którejś z nich, choćby spośród tych, które mogą wydawać się mniej
ważne,  oznacza  szkodzenie  całości.  Każda  epoka  może  uznawać  pewne
elementy wiary za łatwiejsze lub trudniejsze do przyjęcia: dlatego jest rzeczą
waż- ną czuwać, aby przekazywany był cały depozyt wiary aby akcentowane
były należycie wszystkie aspekty wyznania wiary. Ponieważ jedność wiary jest
jednością  Kościoła,  ujęcie  czegoś  z  wiary  oznacza  ujęcie  czegoś  z  prawdy
komunii.  Ojcowie Kościoła opisywali wiarę jako jedno ciało, ciało prawdy z
różnymi  członkami,  analogicznie  do  ciała  Chrystusa  i  jego  przedłużenia  w
Kościele. Integralność wiary wiązana była także z obrazem Kościoła dziewicy,
z  jego  wiernością  w  oblubieńczej  miłości  do  Chrystusa;  niszczenie  wiary
oznacza  niszczenie  komunii  z  Panem.  Jedność  wiary  jest  zatem  jednością
żywego organizmu, jak trafnie zauważył błogosławiony John Henry Newman,
gdy pośród cech charakterystycznych,  wskazujących na ciągłość doktryny w
czasie, wymieniał jej zdolność asymilacji w sobie wszystkiego, co znajduje w
różnych środowiskach, w jakich jest obecna, w różnych kulturach, z jakimi się
spotyka,  oczyszczając wszystko i znajdując dla tego najlepszy wyraz.  W ten
sposób  wiara  ukazuje  się  jako  uniwersalna,  katolicka,  ponieważ  jej  światło
potęguje się, by oświecić cały wszechświat i całą historię.
49.  Dla  posługi  jedności  wiary  i  jej  integralnemu  przekazowi,  Pan  dał
Kościołowi dar sukcesji apostolskiej. Dzięki jej pośrednictwu zagwarantowana
jest  ciągłość  pamięci  Kościoła  i  możliwe  staje  się  bezpieczne  czerpanie  z
czystego źródła, z którego rodzi się wiara. Gwarancję łączności ze źródłem dają
zatem osoby żywe,  a  odpowiada to  żywej  wierze,  którą Kościół  przekazuje.
Opiera się ona na wierności świadków, wybranych przez Pana do tego zadania.
Dlatego Urząd Nauczycielski Kościoła wypowiada się zawsze w posłuszeństwie
wobec  pierwotnego  Słowa,  na  którym  opiera  się  wiara,  i  jest  wiarygodny,
ponieważ  zawierza  Słowu,  którego  słucha,  strzeże  i  które  wykłada.  W
pożegnalnej  mowie  do  starszych  z  Efezu  w  Milecie,  którą  św.  Łukasz
przekazuje  w  Dziejach  Apostolskich,  św.  Paweł  zaświadcza,  że  spełnił
powierzone mu przez Pana zadanie «głoszenia (…) całej woli Bożej». Właśnie
dzięki Magisterium Kościoła może do nas dotrzeć nienaruszona ta wola, a wraz
z nią radość, że możemy ją realizować w pełni.

            Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 734 ) 48 / XII / 2017;
                            1 czytanie: Iz 63, 16b – 17. 19; 64, 2b – 7;

                                      2 czytanie: 1 Kor                          1, 3 – 9;

I Niedziela Adwentu – Odpust.
02 grudzień 2017 rok.

Ewangelia: Mk 13, 33 – 37.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie,  czuwajcie,  bo nie  wiecie,  kiedy czas ten nadejdzie.  Bo
rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał  się  w podróż.
zostawił  swój  dom,  powierzył  swym  sługom  staranie  o  wszystko,
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora
czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie
przyszedłszy,  nie  zastał  was  śpiących.  Lecz  co  wam  mówię,  do
wszystkich mówię: Czuwajcie!»     

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

Wprowadzenie do liturgii:

Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: czuwajcie.

Wielu ludzi przegrało życie z powodu braku czujności.
Zło zastawia pułapki i chce nas złowić. Tylko wielka czujność

pozwala intuicyjnie dostrzec grożące niebezpieczeństwo. 

Człowiek mądry czuwa nawet w czasie snu.

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


