
INTENCJE MSZALNE
24.12. – 31.12.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK    –   UROCZYSTOŚ  Ć NARODZENIA PAŃSKIEGO                 25  .  1  2  .

  8.00: za parafian.
10.00: za parafian.
14.00: nieszpory kolędowe.

WTOREK –     Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika                         26  .  1  2  .

  7.30: za ++ Paulinę i Piotra Kasza oraz pokrewieństwo.
10.00: za ++ i tych górników, którzy zginęli w wypadkach na kopalniach.

ŚRODA –     Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty                                         2  7  .  1  2  .

  7.00: I intencja wolna.
          II intencja wolna.

CZWARTEK –     Święto św. Młodzianków, męczenników                                  2  8  .  1  2  .

  7.00: za parafian.
10.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem św. Młodzianków 
            w intencji dzieci z naszej parafii.

PIĄTEK –     Piąty Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia                                            2  9  .  1  2  .

  7.00: I intencja wolna.
          II intencja wolna.

SOBOTA   –   Szósty Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia                                 3  0  .  1  2  .

  7.00: za parafian.
17.00: za parafian.

NIEDZIELA   –   Święto Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa                        31  .  1  2  .

  7.30: za ++ męża Franciszka Nowak, pokrewieństwo Nowak – Muskala oraz 
            dusze w czyśćcu cierpiące. 
10.00: w intencji Rodzin z naszej parafii.
16.00: nabożeństwo na zakończenie Starego Roku oraz podsumowanie 
            duszpasterskie Starego Roku.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24.12. – 31.11.2017 rok.

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”.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.

NIEDZIELA –     Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
O godz. 16.00 nabożeństwo na zakończenie Roku Pańskiego 2017 oraz podsumowanie
duszpasterskie  Starego  Roku.  Bardzo  serdecznie  zapraszam  do  udziału  w  tym
nabożeństwie.
Za odmówienie w tym dniu w kościele lub kaplicy hymnu Ciebie Boże wielbimy można
zyskać odpust zupełny.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W poniedziałek 25 grudnia przypada  uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. o
godz. 8.00 i 10.00. O godz. 14.00 nieszpory kolędowe.
We wtorek 26 grudnia przypada święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. Msze
św. o godz. 7.30 i 10.00. Po Mszach św. błogosławieństwo owsa.
W środę  27  grudnia  przypadają  imieniny Biskupa  Gliwickiego  Jana  Kopca.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszym Biskupie.
Również w środę 27 grudnia obchodzimy święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. Po
Mszy św. błogosławieństwo wina.
W  czwartek 28  grudnia przypada  święto  św.  Młodzianków,  Męczenników.  O  godz.
10.00 zostanie  odprawiona  Msza  św.  w  intencji  dzieci  i  po  Mszy zostanie  udzielone
dzieciom specjalne błogosławieństwo .
W tym tygodniu są wolne intencje. Zainteresowanych zapraszam do skorzystania.
W dalszym ciągu będą przyjmowane intencje mszalne na rok 2018.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Sigmundczyk Anna, Sigmundzczyk Izabela, 
                                    Migas Aldona, Zaczkowska Marzena.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła.
Dziękuję za ofiarowanie choinki do prezbiterium.
Bardzo  serdecznie  dziękuję  Paniom i  Panom,  którzy  przygotowali  nasz  kościół  przez
zrobienie stajenki, przystrojenie choinek oraz dekorację na Święta. 



ENCYKLIKA LUMEN FIDEI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I
DIAKONÓW, DO OSÓB KONSEKROWANYCH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH 

O WIERZE 
Światło dla życia w społeczeństwie 
54. Wiara, przyjęta i pogłębiana w rodzinie, staje się światłem oświecającym wszystkie relacje społeczne.
Jako  doświadczenie  ojcostwa  Bożego i  miłosierdzia  Boga,  rozwija  się  także  w braterskiej  drodze.  W
«modernizmie» starano się budować powszechne braterstwo między ludźmi, przyjmując za podstawę ich
równość.  Stopniowo  jednak  rozumieliśmy,  że  wspomniane  braterstwo,  pozbawione  odniesienia  do
wspólnego Ojca jako swego ostatecznego fundamentu,  nie potrafi  się ostać.  Trzeba więc powrócić do
prawdziwego źródła  braterstwa.  Od samego początku historia wiary była  historią braterstwa,  choć nie
pozbawioną konfliktów. Bóg wzywa Abrahama, by wyszedł z rodzinnej ziemi, i obiecuje mu, że uczyni z
niego jeden wielki naród, wielki lud, który otrzyma Boże błogosławieństwo. W rozwoju historii zbawienia
człowiek odkrywa, że Bóg pragnie, by wszyscy jako bracia uczestniczyli w jedynym błogosławieństwie,
które znajduje swoją pełnię w Jezusie, tak aby wszyscy stali się jedno. Niewyczerpana miłość Ojca jest
nam przekazywana  w Jezusie,  także  przez  obecność  brata.  Wiara  uczy nas dostrzegać,  że  w każdym
człowieku jest błogosławieństwo dla mnie, że światło oblicza Bożego oświeca mnie przez oblicze brata.
Ileż dobrodziejstwa przyniosło spojrzenie chrześcijańskiej wiary miastu ludzi, dla ich wspólnego życia!
Dzięki  wierze  pojęliśmy  niepowtarzalną  godność  każdej  osoby,  która  nie  była  tak  oczywista  w
starożytnym świecie. W drugim wieku poganin Celsus zarzucał chrześcijanom to, co wydawało mu się
iluzją  i  oszustwem:  sądzenie,  że  Bóg stworzył  świat  dla  człowieka,  stawiając  go  na  szczycie  całego
kosmosu. Pytał zatem: «Dlaczego twierdzisz, że (...) trawy (...) rosną w większym stopniu dla ludzi niż dla
dzikich zwierząt pozbawionych rozumu?». «Jeśliby kto patrzył z nieba na ziemię, czy mógłby zauważyć,
że nasze czyny różnią się w czymkolwiek od czynności mrówek i pszczół?».47 W centrum wiary biblijnej
jest miłość Boga, Jego konkretna troska o każdą osobę, Jego plan zbawienia, który obejmuje całą ludzkość
i całe stworzenie,  a który osiąga szczyt we Wcieleniu,  Śmierci i  Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Kiedy ta rzeczywistość jest zaciemniana, brakuje wówczas kryterium pozwalającego wyróżnić to, co czyni
życie człowieka cennym i niepowtarzalnym. Traci on swoje miejsce we wszechświecie, gubi się w naturze,
rezygnując z własnej odpowiedzialności moralnej, albo rości sobie prawo do bycia absolutnym władcą,
przypisując sobie władzę manipulacji bez ograniczeń. 
55.  Ponadto wiara,  ukazując nam miłość Boga Stwórcy,  skłania nas do większego szanowania natury,
sprawia, że uznajemy w niej zapisaną przez Niego «gramatykę» i powierzone nam mieszkanie, abyśmy go
doglądali i strzegli; pomaga nam znaleźć wzorce rozwoju, nie opierające się tylko na użyteczności i zysku,
ale  uwzględniające  to,  że  stworzenie  jest  darem,  którego  wszyscy  jesteśmy  dłużnikami;  uczy  nas
znajdowania  sprawiedliwych  form  rządów,  uznania,  że  władza  pochodzi  od  Boga,  by  służyła  dobru
wspólnemu.  Wiara  potwierdza  również  możliwość  przebaczenia,  które  jakże  często  wymaga  czasu,
wysiłku, cierpliwości i zaangażowania; przebaczenie jest możliwe, jeśli odkrywamy, że dobro jest zawsze
bardziej  pierwotne i silniejsze niż zło, że słowo, którym Bóg potwierdza nasze życie,  jest głębsze niż
wszelkie  nasze  formy  negacji.  Zresztą,  także  z  punktu  widzenia  czysto  antropologicznego  jedność
przewyższa  konflikt;  musimy  stawić  czoło  również  konfliktowi,  ale  jego  przeżywanie  winno  nas
prowadzić  do jego  rozwiązania,  przezwyciężenia,  przekształcenia  go  w ogniwo  pewnego łańcucha,  w
rozwój ku jedności. Gdy zanika wiara, pojawia się ryzyko, że zanikną również fundamenty życia,  jak
ostrzegał poeta T. S. Eliot: «Potrzebujecie może, by wam powiedziano, że nawet te skromne osiągnięcia /
budzące w was dumę z uładzonego społeczeństwa / z trudem przeżyją wiarę, której zawdzięczają swoje
znaczenie?». Jeżeli usuniemy wiarę w Boga z naszych miast, osłabnie zaufanie między nami, będziemy
razem tylko ze strachu i zagrożona będzie stabilność. List do Hebrajczyków stwierdza: «Bóg nie wstydzi
się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto». Wyrażenie «nie wstydzić się» wiąże się z
publicznym uznaniem.  Chce się  przez to  powiedzieć,  że  Bóg swoim konkretnym działaniem wyznaje
publicznie swoją obecność między nami, swoje pragnienie umacniania więzi między ludźmi. Czyż więc to
my będziemy się wstydzić nazywania Boga naszym Bogiem? To my nie będziemy wyznawać, że Nim jest,
w naszym życiu publicznym i nie będziemy głosić wielkości życia wspólnego, które jest możliwe dzięki
Niemu? Wiara oświeca życie społeczne. Ona zawiera twórcze światło dla każdej nowej chwili historii,
ponieważ odnosi wszystkie  wydarzenia  do ich początku i  ukazuje przeznaczenie wszystkiego w Ojcu,
który nas kocha.                                                                                                               Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 736 ) 40 / XII / 2017;
                            1 czytanie: Sam 7, 1 – 5. 8b – 12. 14a. 16; 

                                      2 czytanie: Rz                          16, 25 – 27;

IV Niedziela Adwentu – Wigilia
Bożego Narodzenia.

24 grudzień 2017 rok.

Ewangelia: Łk 1, 26 – 38.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy
poślubionej  mężowi imieniem Józef,  z rodu Dawida;  a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy  do  Niej,  Anioł  rzekł:  «Bądź  pozdrowiona,  łaski  pełna,  Pan  z  Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co
by  miało  znaczyć  to  pozdrowienie.  Lecz  anioł  rzekł  do  Niej:  «Nie  bój  się,  Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i  porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie
będzie  końca».  Na  to  Maryja  rzekła  do  anioła:  «Jakże  się  to  stanie,  skoro  nie  znam
męża?».  Anioł  Jej  odpowiedział:  «Duch  Święty  zstąpi  na  Ciebie  i  moc  Najwyższego
okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym
miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to
rzekła  Maryja:  «Oto  ja  służebnica  Pańska,  niech  mi  się  stanie  według  słowa  twego».
Wtedy odszedł od Niej Anioł.  

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

Wprowadzenie do liturgii:
Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zgoda  na  interwencję  Boga  w  nasze  życie  jest  warunkiem  całego
uświęcania.

Bóg czeka na tę zgodę.
Trzeba wiele odwagi, by oddać siebie w ręce Żywego Boga.

Maryja z Nazaretu była bardzo odważna.

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


