
 

INTENCJE MSZALNE 
26.06. – 02.07.2017 rok. 

 
 

PONIEDZIAŁEK                 26.06. 
 

  7.00:  za ++ ojca Alojzego Cholewa, syna Ryszarda, dziadków Cholewa – Stypa,  ich 

            dzieci, wnuków i synowe, rodziców Bronisławę i Ryszarda Pawłowicz, syna 

            Jerzego, pokrewieństwo Cholewa – Stypa – Pawłowicz – Jonda oraz dusze 

            w czyśćcu cierpiące. 

18.00:  za ++ Edeltraudę Klein, Alfonsa i Eugenię Klein, wnuka Michała, Wilhelma 

            i Julię Klein, Pawła i Jadwigę Poloczek, braci, siostry, szwagrów, szwagierki, 

            pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące oraz księży. 
 

WTOREK                  27.06. 
 

  7.00:  za ++ matkę Paulinę Kachel, dziadków, pokrewieństwo Kachel – Horoba – 

            Majcher – Wiercioch oraz księży. 

18.00:  za ++ w pewnej intencji. 
 

ŚRODA – św. Ireneusza, biskupa i męczennika                   28.06. 
 
18.00:  I dziękczynno-błagalna do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem 

               za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w posłudze kapłańskiej. 

           II w pewnej intencji. 
 

CZWARTEK – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła     29.06.   
 

18.00: I za ++ Antoniego Pater, jego ojca Edwarda, teścia Ernesta Muskalla, szwagra 

              Jana Gabryś, dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

          II intencja wolna. 
 

PIĄTEK                          30.06. 
 

  7.00:  za ++ rodziców Marię i Mikołaja Falińskich, dziadków, pokrewieństwo z obu 

              stron, kapłanów oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18.00:  dziękczynno-błagalna do Miłosierdzia Bożego i MBNP w pewnej intencji. 
 

SOBOTA                  01.07. 
 

  7.00:  za + Teobalda Gorki w rocznicę jego urodzin. 

18.00:  za ++ ojca Herberta Dyka w 1-szą rocznicę śmierci oraz matkę Ewę. 
 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA                                       02.07. 
 

  7.30:  intencja wolna. 
10.00:  za ++ syna Krystiana, rodziców z obu stron, dziadków oraz pokrewieństwo 

            Kocur – Lorentz – Przybyła – Mróz. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
25.06. – 02.07.2017 rok. 

 

 XII NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 

Kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską tzw. 
Świętopietrze. 
Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać. 
 

 

 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 

Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła. 
 

 

 WIADOMOŚCI OGÓLNE. 
 

Od poniedziałku do środy włącznie (26 – 28 czerwca) w Rudach odbędą się 

Rekolekcje dla Muzyków Kościelnych (organistów, dyrygentów chórów i schól, a 

także dyrygentów orkiestr kościelnych). 

We wtorek 27 czerwca w Sanktuarium MBNP w Gliwicach (parafia Podwyższenia 

Krzyża Świętego) - Odpust ku czci MBNP. Suma odpustowa o godz. 18.30. 

W czwartek 29 czerwca przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, 

głównych patronów Diecezji Gliwickiej. W tę uroczystość obchodzony jest Dzień 

Papieski. 

W niedzielę 2 lipca o godz. 7.15 wyruszy nasza doroczna Ślubowana Piesza 

Pielgrzymka do Studzionki. Powrót jest planowany około godz. 15.00. 

Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tej Pielgrzymce. 

Również w niedzielę 2 lipca na Górze św. Anny – Pielgrzymka Dzieci. 

W niedzielę 18 czerwca zebrano kolektę na spłatę kredytu za remont naszego 

kościoła w kwocie 2540,44 zł. 

Do sprzątania kościoła zapraszam: Małgorzata Larysz, Anna Kucza, 

                                   Anna Blaszczyk, Joanna Pawletko.                              
 

 

 ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE. 
 

Choroba Mateusz, s. Ernesta, zam. Rudziniec 

Gomolla Sandra, c. Piotra, zam. Rudno                           zap. III. 
 

 PODZIĘKOWANIA. 
 

Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła. 



 

Anioł Pański z papieżem Franciszkiem – 18.06.2017 rok. 
 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 

 

 We Włoszech a także w wielu innych krajach obchodzi się w dzisiejszą 

niedzielę uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa - często używana jest nazwa łacińska: 

Corpus Domini lub Corpus Christi. W każdą niedzielę wspólnota kościelna gromadzi 

się wokół Eucharystii, sakramentu ustanowionego przez Jezusa podczas Ostatniej 

Wieczerzy. Niemniej jednak co roku z radością obchodzimy święto poświęcone tej 

centralnej Tajemnicy wiary, aby wyrazić pełnię naszego uwielbienia dla Chrystusa, 

który daje siebie jako pokarm i napój zbawienia. 

Dzisiejszy fragment Ewangelii, zaczerpnięty ze św. Jana, stanowi część przemówienia 

o „chlebie życia”. Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] 

Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. Chce On powiedzieć, że 

Ojciec posłał Go na świat jako chleb życia wiecznego i że w tym celu poświęci On 

samego siebie, swoje ciało. Jezus na krzyżu oddał bowiem swoje ciało i przelał swoją 

krew. Ukrzyżowany Syn Człowieczy jest prawdziwym Barankiem Paschalnym, który 

wyprowadza z niewoli grzechu i wspiera na drodze do ziemi obiecanej. Eucharystia jest 

sakramentem Jego ciała wydanego, aby świat miał życie. Ten, kto spożywa ten pokarm, 

trwa w Jezusie i żyje dla Niego. Przyjąć Jezusa oznacza być w Nim, stawać się synami 

w Synu. 

W Eucharystii Jezus, tak jak to uczynił z uczniami z Emaus, dołącza do nas, 

pielgrzymów przez dzieje, aby karmić naszą wiarę, nadzieję i miłość: aby pocieszać 

nas w doświadczeniach; aby wspierać nas w zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i 

pokoju. Ta solidarna obecność Syna Bożego jest wszędzie: w miastach i wioskach, na 

Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach 

pierwszej ewangelizacji. A w Eucharystii daje On samego siebie jako siłę duchową, aby 

nam pomóc w urzeczywistnieniu Jego przykazania – abyśmy się wzajemnie miłowali, 

tak jak On nas umiłował, budując wspólnoty gościnne i otwarte na potrzeby wszystkich, 

zwłaszcza najsłabszych, ubogich i potrzebujących. 

Karmić się Jezusem Eucharystycznym oznacza także ufne zdanie się na Niego i 

umożliwienie Mu prowadzenie nas. Chodzi o przyjęcie Jezusa w miejsce swojego „ja”. 

W ten sposób miłość otrzymana bezinteresowna od Chrystusa w Komunii 

Eucharystycznej, przez działanie Ducha Świętego, ożywia naszą miłość do Boga oraz 

do braci i sióstr, których spotykamy na swej codziennej drodze. Nakarmieni Ciałem 

Chrystusa, stajemy się coraz ściślej i konkretniej mistycznym Ciałem Chrystusa. 

Przypomina nam o tym św. Paweł apostoł: „Kielich błogosławieństwa, który 

błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż 

nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, 

tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”. 

Niech Maryja Panna, która zawsze była zjednoczona z Jezusem - Chlebem życia, 

pomoże nam odkrywać na nowo piękno Eucharystii, i karmić się nią z wiarą, aby żyć w 

jedności z Bogiem i z braćmi. 

INFORMATOR PARAFII 

Św. MIKOŁAJA w 

RUDNIE. 

         

R XVI  Nr ( 711 ) 26 / VI / 2017; 
                                                    1 czytanie: Jr 20, 10 – 13; 
                                                                 2 czytanie: Rz  5, 12 – 15; 

XII Niedziela Zwykła. 

25 czerwiec 2017 rok. 

Ewangelia: Mt 10, 26 – 33. 

 Jezus  powiedział do swoich apostołów: 

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być 

wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię 

wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie 

na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 

mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż 

nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z 

nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na 

głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego 

więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim 

Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę 

się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».    
 **************************************************************************** 

Wprowadzenie do liturgii: 
 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się morderców dusz. Tych morderców jest coraz więcej. Jak 

zamordują swoją duszę, stają się groźnymi przestępcami. 

Mordercy duszy namawiają na sto sposobów do łamania przykazań. Kto 

przekroczy przykazanie, staje się mordercą swojej duszy. Morderca ciała nie rodzi 

kolejnego mordercy. Ofiara jego umiera. Morderca duszy rodzi kolejnego mordercę. 

Zgorszenie... namawianie do grzechu... reklama... film, TV. 
 

 Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

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


