
INTENCJE MSZALNE
18.12. – 14.12.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                 1  8  .  1  2  .

  6.45: Roraty: I za ++ matkę Różę Morys, rodziców Gintra i Helenę Bohm, dziadków z obu 
                            stron, pokrewieństwo Morys – Bohm – Szykowski – Podkowa oraz dusze 
                            w czyśćcu cierpiące.
                        II w pewnej intencji.

WTOREK                                                                                                                                            1  9  .  1  2  .

  6.45: Roraty: I za ++ ojca Stanisława Foit oraz pokrewieństwo Blaszczyk – Foit. 
                       II intencja wolna.

ŚRODA                                                                                                                                          20  .  1  2  .

  6.45: Roraty: I za ++ rodziców Genowefę, Leona i Pawła Szubert, 2 córki z mężami, Emilię, 
                           Jana i Wernera Kuś, wnuka Henryka, prawnuka Denisa, zięcia Erwina oraz 
                           księży proboszczów.
                       II intencja wolna.

CZWARTEK                                                                                                                                        21  .  1  2  .

  6.45: Roraty: za ++ męża Joachima Kaczmarczyk, rodziców, teściów, Mariana Zagrodzkiego, 
                         Piotra Halor, pokrewieństwo Halor – Kaczmarczyk – Szykowski – Szyma, dusze
                         w czyśćcu cierpiące oraz księży.
17.00: za ++ Marię Szkowską w 1-szą rocznicę śmierci i jej męża Pawła Szykowskiego w 2-gą 
           rocznicę śmierci.

PIĄTEK                                                                                                                                                  22  .  1  2  .

  6.45: Roraty: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
                         o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Ernesta Jędrzyca. 
17.00: w pewnej intencji.

SOBOTA                                                                                                                                                23  .  1  2  . 

  7.00: Roraty: za ++ męża Zygfryda Sklorz, jego rodziców i rodzeństwo, Martę i Rudolfa 
                         Sobel, siostrę, brata i bratową, dziadków z obu stron, księży oraz dusze 
                         w czyśćcu cierpiące.
17.00: za ++ Fryderyka Klytta, jego rodziców i rodzeństwo, Romana Wieszok, jego rodziców 
           i rodzeństwo, Annę i Franciszka Cholewa, 2 synów, 3 wnuków, księży oraz dusze 
           w czyśćcu cierpiące.

I  V     NIEDZIELA   ADWENTU -   WIGILIA                                                                              24  .  1  2  .

  7.30: za ++ rodziców Teresę i Edwarda Gnat, dziadków oraz pokrewieństwo z obu stron. 
10.00: za ++ rodziców Marię i Mikołaja Falińskich, dziadków oraz pokrewieństwo z obu stron.
14.00: nabożeństwo dla dzieci na zakończenie rorat z podsumowaniem rorat.
24.00: PASTERKA: I za parafian i gości.
                                  II za ++ parafian.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17.12. – 24.11.2017 rok.

I  I  I   NIEDZIELA   ADWENTU –   GAUDETE - RADOŚCI  .
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.

I  V     NIEDZIELA   ADWENTU –   Wigilia Bożego Narodzenia  .
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
O  godz.  14.00  nabożeństwo  dla  dzieci  na  zakończenie  RORAT  i  podsumowanie
RORAT.
O godz. 24.00 uroczysta PASTERKA.
Kolekta z Pasterki przeznaczona jest na „Fundusz Obrony Życia”.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W tym tygodniu przypadają Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
W poniedziałek  18 grudnia  przypadają urodziny Biskupa Gliwickiego Jana Kopca.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszym Biskupie.
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, którs następnie zostanie przekazana najbardziej potrzebującym. Bardzo
serdecznie zachęcam do udziału w tych akcjach i w ten sposób dzielenia się z innymi,
potrzebującymi.
W  tym roku w  IV Niedzielę Adwentu przypada również  Wigilia Bożego Narodzenia.
Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich wiernych do zachowania wszystkich zwyczajów
wigilijnych  oraz  chrześcijańskiego  przeżycia  wieczoru  wigilijnego  i  Świąt  Bożego
Narodzenia,  szczególnie  do  pielęgnowania zwyczajów wigilijnych:  łamania opłatkiem,
wspólnej  rodzinnej  modlitwy,  odczytania  fragmentu  Ewangelii  o  Narodzeniu  Jezusa,
śpiewania kolęd.
Okazja  do spowiedzi  świętej: codziennie  przed każdą Mszą św.  oraz w czwartek  i
piątek od godz. 16.00.
W sobotę od godz. 9.00 przedświąteczne odwiedziny chorych. Chorych należy zgłosić
do piątku włącznie.
W tym tygodniu są wolne intencje. Zainteresowanych zapraszam do skorzystania.
W dalszym ciągu będą przyjmowane intencje mszalne na rok 2018.
W zakrystii są jeszcze do nabycia opłatki wigilijne.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Hildegarda Filus, Sabina Potkowska, Regina
                                    Wolny, Marzena Zwiernik.

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 i rodzina 
52.  List  do  Hebrajczyków,  mówiąc  o  wędrówce  Abrahama  do  przyszłego
miasta, wspomina o błogosławieństwie przekazywanym z rodziców na dzieci.
Pierwszym środowiskiem, w którym wiara oświeca miasto ludzi, jest rodzina.
Mam na myśli zwłaszcza trwały związek mężczyzny i kobiety w małżeństwie.
Powstaje  on  z  ich  miłości,  będącej  znakiem  i  obecnością  miłości  Bożej,  z
uznania i akceptacji dobra odmienności seksualnej, dzięki czemu małżonkowie
mogą stać się jednym ciałem i są zdolni zrodzić nowe życie, co jest przejawem
dobroci  Stwórcy,  Jego  mądrości  i  Jego  planu  miłości.  Opierając  się  na  tej
miłości,  mężczyzna i  kobieta  mogą przyrzec sobie  wzajemną miłość gestem
angażującym  całe  życie  i  przypominającym  bardzo  wiele  cech  wiary.
Przyrzeczenie miłości na zawsze staje się możliwe, gdy odkrywamy większy od
naszych projektów plan, który nas wspiera i pozwala nam ofiarować ukochanej
osobie  całą  przyszłość.  Wiara  pomaga  też  pojąć  w  całej  głębi  i  bogactwie
zrodzenie dzieci sprawiając, że uznajemy w nim stwórczą miłość,  która daje
nam i powierza tajemnicę nowej osoby. Sara właśnie dzięki swej wierze stała
się matką, licząc na wierność Boga Jego obietnicy.
53.  W rodzinie  wiara  towarzyszy  wszystkim okresom życia,  poczynając  od
dzieciństwa:  dzieci  uczą  się  pokładać  ufność  w  miłości  swoich  rodziców.
Dlatego  jest  ważne,  aby  rodzice  dbali  o  wspólne  praktykowanie  wiary  w
rodzinie,  towarzyszyli  dojrzewaniu  wiary  dzieci.  Zwłaszcza  młodzież
przeżywająca tak skomplikowany, bogaty i ważny dla wiary okres życia, musi
czuć  bliskość  i  troskę  rodziny  oraz  wspólnoty  kościelnej  na  swej  drodze
dojrzewania  w  wierze.  Wszyscy  widzieliśmy,  że  podczas  Światowych  Dni
Młodzieży ludzie młodzi okazują radość wiary, zobowiązują się do życia wiarą
w  sposób  coraz  trwalszy  i  bardziej  wielkoduszny.  Młodzież  pragnie  życia
wielkiego. Spotkanie z Chrystusem, pozwolenie, by nas ujęła i prowadziła Jego
miłość, poszerza horyzont życia, daje mu mocną nadzieję, która nie zawodzi.
Wiara  nie  jest  ucieczką  dla  ludzi  mało  odważnych,  lecz  poszerzaniem
przestrzeni życia. Pozwala ona odkryć wielkie wezwanie, powołanie do miłości,
i daje pewność, że ta miłość jest godna zaufania, że warto się jej powierzyć,
ponieważ  jej  fundamentem  jest  wierność  Boga,  mocniejsza  od  wszystkich
naszych słabości.  

            Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 735 ) 49 / XII / 2017;
                                         1 czytanie: Iz 61, 1 – 2a. 10 – 11;

                                                    2 czytanie: Tes             5, 16 – 24;

III Niedziela Adwentu - Gaudete.
17 grudzień 2017 rok.

Ewangelia: J 1, 6 – 8. 19 – 28.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł
on  na  świadectwo,  aby  zaświadczyć  o  światłości,  by  wszyscy  uwierzyli  przez
niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i
lewitów  z  zapytaniem:  «Kto  ty  jesteś?  »,  on  wyznał,  a  nie  zaprzeczył,
oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś
Eliaszem?» Odrzekł:  «Nie  jestem».  «Czy ty jesteś  prorokiem?» Odparł:  «Nie».
Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas
wysłali? Co mówisz sam o sobie?». Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni:
Prostujcie  drogę  Pańską,  jak  rzekł  prorok  Izajasz».  A wysłannicy  byli  spośród
faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro
nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział:
«Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie,
a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to
w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

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

Wprowadzenie do liturgii:
Kto ty jesteś.

Pytanie  o  tożsamość należy do pierwszych pytań, jakie stawiamy chcąc
wiedzie, z kim mamy do czynienia.

To pytanie należy przede wszystkim postawić sobie. Polak, chrześcijanin,
katolik, ojciec, matka, syn, córka, lekarz, kapłan, żołnierz.

Tożsamość zobowiązuje.



PORZĄDEK  KOLĘDY 2017 / 2018.

ŚRODA  27.12. 2017 - od godz. 15.00.
Ulice:  1 kapłan: Strażacka od nr 1 ( P. Nowara ) i Szkolna.
            2 kapłan: Lipowa od P. Suchan do P. Mainki.

CZWARTEK 28.12. 2017 - od godz. 15.00.
Ulice:  1 kapłan: Wiśniowa od P. Nitkiewicz  do spotkania z drugim kapłanem.  
            2 kapłan: Morelowa ( P. Tabak ) do spotkania z pierwszym kapłanem.

PIĄTEK 29.12. 2017 - od godz. 15.00.
Ulice:  1 kapłan:  Boczna.
            2 kapłan:  Dolna od nr 19 do 1.

SOBOTA 30.12. 2017 - od godz. 9.00.
Ulice:  1 kapłan:  Górna od nr 104 do nr 56 ( P. Hosz ) oraz Polna.
            2 kapłan:  Kolejowa, Potokowa, Górna do nr 54 ( P. Zaczkowscy ) oraz Palmowa.

WTOREK 02.01. 2018 - od godz. 15.00.
Ulice:  1 kapłan:  Górna od nr 73 ( P. Safinowski ) do spotkania z drugim kapłanem.
            2 kapłan:  Górna nr 2 ( P. Matlok ) do spotkania z pierwszym kapłanem.

ŚRODA 03.01. 2018 - od godz. 15.00.
Ulice:  1 kapłan: Gliwicka od Dworu do nr 99 ( P. Ochudło ).
            2 kapłan: Gliwicka ( numery parzyste ), Słoneczna, Sportowa oraz Leśna.

CZWARTEK 04.01. 2018 - od godz. 15.00.
Ulice:  1 kapłan: Gliwicka od nr 97a ( P. Piecyk ) do nr 51 ( P. Frychel ) oraz  Jesionowa.
            2 kapłan:  Gliwicka od nr 1 do nr 45 ( P. Niestrój ) oraz nr 2 do 6 ( P. Nita ).

PIĄTEK 05.01. 2016 - od godz. 16.00.
Kolęda dodatkowa dla tych, którzy nie mogli przyjąć w wyznaczonym terminie.  
             Bardzo proszę aby to wcześniej zgłosić w kancelarii.

*****************************************************************************
Bardzo proszę o dowóz na rozpoczęcie każdego dnia kolędy!!! 


