
INTENCJE MSZALNE
11.12. - 17.12.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                 11  .  1  2  .

  6.45: Roraty: za ++ Edmunda i Waleskę Marks, syna i synową z mężem, Edmunda i Marię 
                         Brzoza, 4 synów, synową, 3 zięciów, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu
                         cierpiące.
                     II w pewnej intencji.

WTOREK                                                                                                                                            12  .  1  2  .

  6.45: Roraty: I za ++ rodziców Józefa i Marię Bytomskich, Jana i Małgorzatę Warzecha, ich 
                           rodziców i rodzeństwo, pokrewieństwo Pierończyk, Edytę Wienchol, Danutę
                           Warzecha, Jana Wróbel, kapłanów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
                       II intencja wolna.

ŚRODA -   św. Łucji, dziewicy i męczennicy                                                        13.12  .

  6.45: Roraty: I za ++ Alfonsa i Eugenię Klein, brata Michała, Edeltraudę Klein, Zofię 
                           Nierychło, Ryszarda Hassa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz księży.
                       II intencja wolna.

CZWARTEK -   św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła           14.12  . 

  6.45: Roraty: I za ++ ojców Jerzego Polok i Mikołaja Nowrot, siostrę Monikę, dziadków z obu
                            stron oraz pokrewieństwo Polok - Nowrot - Wyciślok - Klein. 
                        II intencja wolna.   

PIĄTEK                                                                                                                                                  15  .  1  2  .

  6.45: Roraty: I za ++ męża Bernarda Jacek, rodziców z obu stron, pokrewieństwo Jacek - 
                            Suchan - Olek - Poremba oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
                        II intencja wolna.  

SOBOTA                                                                                                                                                16  .  1  2  . 

  7.00: Roraty: za ++ ojca Jana Wróbel, pokrewieństwo Wróbel - Drewniok - Warzecha -
                         Bytomski, Danutę Warzecha, Edytę Wienchol, Stefana Szukała, Reginę 
                         Wybierek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00: za + Różę Szykowską w 1. rocznicę śmierci. 

I  I  I     NIEDZIELA   ADWENTU -   Gaudete                                                                                1  7  .  1  2  .

  7.30: za parafian. 
11.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji Karoliny 
           Urbanek z okazji 1. rocznicy urodzin, jej rodziców, chrzestnych i rodziny. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10.12. - 17.11.2017 rok.

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

III   NIEDZIELA ADWENTU -   GAUDETE - RADOŚCI  .
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W sobotę 19 grudnia -  Adwentowy Dzień Skupienia dla Pracowników Samorządu
Terytorialnego.
Również w przyszłą  sobotę 16 grudnia  o godz.  19.45 w kościele pw. św. Andrzeja w
Ujeździe  odbędzie  się  Adwentowe Czuwanie Młodych -  Przygotujmy Drogę Panu.
Bardzo serdecznie zapraszamy naszą młodzież na to spotkanie. 
W przyszła niedzielę 17 grudnia przypadają urodziny Papieża Franciszka.  Pamiętajmy
w naszych modlitwach o Ojcu świętym.
Jak co roku w III  Niedzielę  Adwentu -  Niedzielę  Gaudete  czyli  Radości  (  17.XII  )  -
Młodzież z Toszeckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Podaruj Serce” zbierać będzie
dary na  rzecz  dzieci  i  osób  niepełnosprawnych  przebywających  w różnych  ośrodkach
społecznych.
W czasie  zbiórki  składać  można  słodycze  oraz  żywność  suchą  (ryż,  makaron,  cukier,
konserwy  itp.).  Woluntariusze  zbierać  będą  dary  od  pierwszej  Mszy  św.  porannej  do
ostatniej Mszy św. dopołudniowej. 
Od  III  Niedzieli  Adwentu  będzie  można  wziąć  udział  w  Caritasowskiej  akcji  „Tytka
Miłosierdzia”. Tytki na ten cel wyłożone są na stoliku z prasą. Można je wziąć i wypełnić
suchą żywnością, które następnie zostaną przekazane najbardziej potrzebującym. Bardzo
serdecznie zachęcam do udziału w tych akcjach i w ten sposób dzielenia się z innymi,
potrzebującymi.
W tym tygodniu są wolne intencje. Zainteresowanych zapraszam do skorzystania.
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.
W niedzielę 3 grudnia zebrano kolektę na spłatę kredytu za remont naszego kościoła w
kwocie 2692,49 zł. i 50 eurocentów.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Gabriela Karaszewska, Anna Tomecka, Ewa
                                    Pankowska, Hildegarda Domańska.

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 

BÓG PRZYSPOSABIA IM MIASTO 
Wiara i dobro wspólne 
50.  Przedstawiając  historię  patriarchów  i  sprawiedliwych  Starego  Testamentu,  List  do
Hebrajczyków uwydatnia istotny aspekt ich wiary. Jest ona ukazana nie tylko jako droga,
ale także jako budowanie, przygotowanie miejsca, w którym człowiek może zamieszkać
razem z  innymi.  Pierwszym budowniczym jest  Noe,  który  w arce  zdołał  ocalić  swoją
rodzinę. Potem pojawia się Abraham, o którym jest powiedziane, że ze względu na wiarę
mieszkał pod namiotami, oczekując na miasto zbudowane na silnych fundamentach. Tak
więc w odniesieniu do wiary pojawia się nowe zaufanie, nowa solidność, którą tylko Bóg
może dać. Jeśli człowiek wiary opiera się na Bogu-Amen, na Bogu wiernym, i przez to sam
staje się solidny, możemy dodać, że niewzruszoność wiary odnosi się także do miasta, jakie
Bóg  przygotowuje  dla  człowieka.  Wiara  pokazuje,  jak  trwałe  mogą  być  więzi  między
ludźmi,  gdy  Bóg  jest  obecny  pośród  nich.  Nie  odnosi  się  to  tylko  do  wewnętrznej
solidności, niezmiennego przekonania wierzącego. Wiara oświeca również relacje między
ludźmi,  ponieważ  rodzi  się  z  miłości  i  kieruje  się  dynamiką  miłości  Bożej.  Godzien
zaufania Bóg daje ludziom godne zaufania miasto.
51. Właśnie dzięki powiązaniu z miłością światło wiary konkretnie służy sprawiedliwości,
poszanowaniu praw i pokojowi. Wiara rodzi się ze spotkania z pierwotną miłością Bożą, w
którym ukazuje się sens i dobroć naszego życia. Zostaje ono oświecone w takiej mierze, w
jakiej włącza się w dynamikę zapoczątkowaną przez tę miłość, to znaczy,  gdy staje się
drogą  zmierzającą  do  pełni  miłości  i  jej  praktykowaniem.  Światło  wiary  jest  w  stanie
uwydatnić  bogactwo  ludzkich  relacji,  to,  że  mogą  trwać,  być  wiarygodne,  ubogacać
wspólne życie. Wiara nie oddala od świata i nie jest czymś oderwanym od konkretnego
zaangażowania  współczesnych  ludzi.  Bez  wiarygodnej  miłości  nie  byłoby  niczego,  co
sprawia, że ludzie prawdziwie są zjednoczeni. Jedność między nimi byłaby do pomyślenia
jedynie  jako  oparta  na  użyteczności,  wspólnych  interesach,  lęku,  ale  nie  na  dobru
wspólnego życia czy na radości, jaką może budzić po prostu obecność drugiego człowieka.
Wiara pozwala  zrozumieć architekturę  relacji  ludzkich,  ponieważ dostrzega ich głęboki
fundament  i  ostateczne  przeznaczenie  w Bogu,  i  w  Jego miłości,  dzięki  temu  oświeca
sztukę budowania, służąc dobru wspólnemu. Tak, wiara jest dobrem dla wszystkich, jest
dobrem wspólnym,  jej  światło  nie  oświeca  tylko  wnętrza  Kościoła  i  nie  służy jedynie
budowaniu wiecznego miasta w zaświatach. Pomaga nam ona budować nasze społeczności,
tak  by  zmierzały  ku  przyszłości  dającej  nadzieję.  List  do  Hebrajczyków  daje  w  tym
zakresie  przykład,  gdy  wśród  ludzi  wiary  wymienia  Samuela  i  Dawida,  którzy  dzięki
wierze «dokonali czynów sprawiedliwych». Te słowa odnoszą się do ich sprawiedliwości w
rządzeniu,  do owej mądrości, która  przynosi ludowi pokój.  Ręce wiary wznoszą się  ku
niebu,  ale  czynią  to  podczas  budowania  w  miłości  miasta  na  relacjach,  których
fundamentem jest miłość Boża. 

            Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 734 ) 48 / XII / 2017;
                                            1 czytanie: Iz 40, 1 - 5. 9 - 11; 

                                                        2 czytanie: 2 P          3, 8 - 14;

II Niedziela Adwentu.
10 grudzień 2017 rok.

Ewangelia: Mk 1, 1 - 8.

Początek  Ewangelii  Jezusa  Chrystusa,  Syna  Bożego.
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan,
wyznając swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się
szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja
nie  jestem godzien,  aby schyliwszy się,  rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 
 ****************************************************************************

Wprowadzenie do liturgii:
Głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

Głosił  lepsze  jutro.  Nie  lepsze  dlatego,  że  Ameryka  i  Szwecja  założą
banki nad Wisłą, ale lepsze, bo ludzie będą dla siebie lepsi.

Nie  przyjdzie  dobrobyt,  lecz  stworzymy  dobrobyt.  Uczynimy  to  przy
pomocy Pana, który z nami zamieszka.

Trzeba zbudować nowe drogi, nowe koleje, nowe mosty, nowy świat. 

Głosić  Ewangelię  to  budować nową sieć komunikacyjną łączącą ludzkie
serca.

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


