
 

INTENCJE MSZALNE 

19.06. – 25.06.2017 rok. 
PONIEDZIAŁEK        ____19.06. 
  7.00:  w pewnej intencji. 
18.00:  za ++ rodziców Karola i Jadwigę Kaczmarczyk, Huberta Urbanek, chrzestnych  
            oraz dziadków z obu stron. 
WTOREK              20.06. 
18.00: I za ++ rodziców Marię i Franciszka Miesiączek, Bogdana Miesiączek,  
              Stanisławę i Tomasza Wojciuch, Bronisławę Peterman, Krystynę Radzio,  
              pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
          II za ++ Romana Koniczek, ojca Henryka oraz pokrewieństwo Zaczkowski –  
              Koniczek – Klein. 
ŚRODA – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika       21.06. 
18.00:  Msza św. szkolna:  za ++ ojca Piotra Stromskiego, brata Marka, dziadków,  

pokrewieństwo Stromski – Grzelak – Lukaszek – Frej, kapłanów oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące. 
CZWARTEK              22.06.   
18.00: I dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z  

 prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Piotra 

 Pietrzik. 
      II dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

 prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w pewnej intencji. 
PIĄTEK – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa           23.06. 
  7.00:  za ++ rodziców Otto i Rut Giemza, Gertrudę i Melchiora Giemza,  
            pokrewieństwo, księży oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
  9.00:  Msza św. na zakończenie roku szkolnego: dziękczynna w intencji uczniów,  
            katechetki, nauczycieli, wychowawców oraz pracowników Przedszkola  
            i Szkoły. 
18.00:  za ++ ojca Eryka Wyciślok oraz pokrewieństwo Wyciślok – Gruca – Biskupek  

 –  Sindera. 
SOBOTA -  Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela        24.06. 
  7.00:  za ++ Jana Rapsiewicz , Józefa i Martę Morys, szwagrów Wernera i Jerzego,  
            bratową Różę, Denisa Będzichowskiego, księży oraz pokrewieństwo.  
18.00:  za ++ żonę Różę Mainka, rodziców z obu stron, pokrewieństwo Mainka Polok  
             – Fuchs – Malcherczyk – Kampa oraz księży. 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA                    25.06. 
  7.30:  za ++ Erykę Matlok, rodziców Teresę i Ludwika Kocur, ojca Witolda,  
            dziadków Łucję i Wincentego Matlok oraz pokrewieństwo. 
10.00:  za ++ Annę i Józefa Wyciślok, synów Eryka i Bruna, synowe Alicję i Urszulę,  
            zięcia Jana, Jerzego Polok, rodziców i rodzeństwo oraz pokrewieństwo  
            Wyciślok – Polok – Lukoszek. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

18.06. – 25.06.2017 rok. 
 XI NIEDZIELA ZWYKŁA. 
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła. 
Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać. 
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.   
 XII NIEDZIELA ZWYKŁA. 
Kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską tzw. Świętopietrze. 
 WIADOMOŚCI OGÓLNE. 
W dzisiejszą niedzielę Diecezjalna Pielgrzymka Chórów do MB Pokornej w Rudach. ( O godz. 

15.00 – próba; o godz. 16.00 – Msza św.; o godz. 17.00 – koncert ).  
W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci i młodzież 

gimnazjalną. 
Do czwartku włącznie  odbywać się będą tradycyjne wieczorne procesje eucharystyczne w 

dni dawnej Oktawy Bożego Ciała. Na zakończenie – błogosławieństwo wianków i ziół. 
W piątek 23 czerwca obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Światowy 

Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo z przebłaganiem i 

dziękczynieniem oraz aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ. 
W piątek 23 czerwca przypada zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. O godz. 9.00 

Msza św. dziękczynna w intencji uczniów, katechetki, nauczycieli, wychowawców oraz 

pracowników Przedszkola i Szkoły. 
W piątek 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. W tym dniu w sposób szczególny w naszych 

modlitwach pamiętajmy o naszych ojcach.  
W sobotę 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym roku 

opuszcza się przypadające na sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.  
W sobotę 24 czerwca Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców do 

sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00. 
W sobotę i niedzielę ( 24 i 25 czerwca ) na Górze św. Anny – Pielgrzymka Mężczyzn i 

Młodzieńców. 
Do sprzątania kościoła zapraszam: Aleksandra Choroba, Dorota Wlach, Karina  

                                   Olszówka, Monika Drost.                             
 ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE. 
Choroba Mateusz, s. Ernesta, zam. Rudziniec 
Gomolla Sandra, c. Piotra, zam. Rudno                           zap. II. 
Będzichowski Tomasz, s. Jerzego, zam. Rudno        
Wenglorz Jolanta, c. Krystiana, zam. Gliwice                 zap. III. 
 PODZIĘKOWANIA. 
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom złomu oraz Panom i Młodzieży za tak 

sprawne przeprowadzenie tej zbiórki. 
Dziękuję również tym wszystkim, którzy przygotowali ołtarze jak i przystroili całą trasę procesji 

Bożego Ciała. 

 

 

 



 

Anioł Pański z papieżem Franciszkiem – 11.06.2017 rok. 

 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
 
 Czytania biblijne dzisiejszej niedzieli Trójcy Przenajświętszej pomagają nam wejść 

w misterium tożsamości Boga. Drugie czytanie ukazuje nam słowa życzeń, jakie św. Paweł 

kieruje do wspólnoty w Koryncie: ”Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie 

się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”. To błogosławieństwo Apostoła jest 

owocem jego osobistego doświadczenia miłości Boga, tej miłości, którą objawił mu 

Chrystus Zmartwychwstały, a która przemieniła jego życie i popchnęła go do głoszenia 

Ewangelii poganom. Począwszy od tego jego osobistego doświadczenia łaski, św. Paweł 

może zachęcać chrześcijan tymi słowy: „Radujcie się, dążcie do doskonałości, 

pokrzepiajcie się na duchu, …pokój zachowujcie”. Wspólnota chrześcijańska, pomimo 

wszystkich swoich ludzkich ograniczeń może stać się odbiciem Trójcy, Jej dobroci i piękna. 

Ale to – jak zaświadcza sam św. Paweł – dokonuje się przez doświadczenie Bożego 

miłosierdzia, Jego przebaczenia. Tego też doświadczają Hebrajczycy podczas exodusu. 

Kiedy naród złamał przymierze, Bóg ukazał się Mojżeszowi w chmurze, aby odnowić 

przymierze, wypowiadając swoje imię i jego znaczenie. Tak mówi: „Pan, Bóg miłosierny i 

litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. Imię to oznacza, że Bóg nie jest daleki i 

zamknięty w samym sobie, ale jest Życiem, które pragnie być podarowane; jest otwarty, 

jest Miłością, która wybawia człowieka z niewierności. Bóg jest miłosierny, litościwy i 

bogaty w łaskę, gdyż ofiaruje się nam, aby przykryć nasze ograniczenia i braki, aby nam 

przebaczyć nasze błędy i aby na nowo wprowadzić nas na drogę sprawiedliwości i prawdy. 
To objawienie się Boga dopełniło się w Nowym Testamencie dzięki słowu Chrystusa i Jego 

zbawczej misji. Jezus objawił nam oblicze Boga, Jednego w naturze i w trzech Osobach. 

Bóg jest samą miłością, istniejącą relacją, która wszystko stwarza, zbawia i uświęca: Ojciec 

i Syn i Duch Święty. 
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Nikodema, który pomimo zajmowania ważnego 

miejsca we wspólnocie religijnej i świeckiej tego czasu, nie przestał poszukiwać Boga. Nie 

pomyślał: “Już to osiągnąłem”, nie przestał szukać Boga. A teraz pojął echo Jego głosu w 

Jezusie. Podczas nocnej rozmowy z Nazarejczykiem, Nikodem w końcu rozumie, że już 

jest poszukiwany i oczekiwany przez Boga, że już jest dotknięty Jego miłością. Bóg zawsze 

nas szuka jako pierwszy, jako pierwszy nas oczekuje, jako pierwszy nas kocha. To tak jak z 

kwiatem drzewa migdałowego; powiada prorok: “zakwita jako pierwszy”. Bowiem takimi 

oto słowami zwraca się do niego: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. A 

co to jest życie wieczne? To bezgraniczna i darmowa miłość Ojca, jaką Jezus podarował na 

krzyżu, ofiarując Swoje Życie za nasze zbawienie. Ta miłość dzięki Duchowi Świętemu 

opromieniła nowym światłem całą ziemię i każde ludzkie serce, otwarte na nie; światłem, 

które ukazuje ciemne zakątki i upór, który uniemożliwia przynoszenie owoców miłości i 

miłosierdzia. 
Niech Maryja Dziewica wspomaga nas, abyśmy coraz bardziej potrafili zanurzyć się całym 

sobą we Wspólnocie Trójcy Przenajświętszej, aby żyć i świadczyć o miłości, która nadaje 

sens naszemu życiu. 

 

INFORMATOR PARAFII 

Św. MIKOŁAJA w RUDNIE. 

         

R XVI  Nr ( 710 ) 25 / VI / 2017; 
                        1 czytanie: Wj 19, 2 – 6a; 
                                            2 czytanie: Rz    5, 6 – 11; 

XI Niedziela Zwykła. 

18 czerwiec 2017 rok. 
 

Ewangelia: Mt 9, 36 – 10, 8. 

 Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 

owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im 

władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i 

wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany 

Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip 

i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon 

Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus 

i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 

samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i 

głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 

umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, 

darmo dawajcie».    
 **************************************************************************** 

Wprowadzenie do liturgii: 
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. 

Wszystko otrzymaliśmy darmo. Nic nie posiadamy, czego byśmy nie 

otrzymali. 

Życie, zdrowie, zdolności, współpracujących ludzi, nauczycieli, 

wychowawców. Zarabiane pieniądze są tylko owocem darmowych skarbów, a więc 

te są w dużej mierze darem.  

W praktyce jest to wezwanie do dawania i to bezinteresownego. 

 Rozdawać zacząć już trzeba od dziś. 
******************************************************************************* 


