
 

 

INTENCJE MSZALNE 
03.07. – 09.07.2017 rok. 

 

PONIEDZIAŁEK – Święto św. Tomasza Apostoła          03.07. 
 

  7.00:  za ofiarodawców oraz dobrodziejów przy remoncie naszego kościoła. 

18.00:  za ++ Emila i Wiktorię Hanzlik, synów Brunona i Piotra, córkę Helenę  

            i Michała Micach, córkę Reginę i Zygmunta Szczedzina, Bernarda  

            Hanzlik oraz pokrewieństwo Pieczka – Nowara – Hanzlik. 
 

WTOREK                  04.07. 
18.00:  za ++ rodziców Łucję i Maksymiliana Malcherczyk, Gintra i Helenę  

            Bohm, pokrewieństwo Bohm – Podkowa – Mainka – Malcherczyk  

            oraz księży. 

 

ŚRODA                             05.07. 
  7.00:  za ++ Paulinę Kachel, jej rodziców, teściów, pokrewieństwo oraz księży. 

18.00:  za ++ rodziców Stefanię i Joachima Rekus, brata Marcina, ojca Pawła  

            Brzoza, rodziców chrzestnych, dziadków z obu stron, szwagra Jana  

            Jędrzyca, Marka Hauke oraz księży. 

 
CZWARTEK – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy     06.07.   

18.00:  dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 

             z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Joachima  

             i Krystynę Malcherczyk oraz ich rodziny.   
 
 

PIĄTEK                          07.07. 
  7.00:  w intencji czcicieli NSPJ. 
 
 

SOBOTA – św. Jana z Dukli, prezbitera             08.07. 
18.00:   dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 

             z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Michała  

              i Patrycji Janota oraz ich rodziny. 
 
 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA                                       09.07. 
  7.30:  intencja wolna. 

10.00:  za ++ teściów, rodziców, brata, 2 bratowe oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
02.07. – 09.07.2017 rok. 

 

 

  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA. 
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła. 
Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać. 
 

 

 PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 
Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej. 

Po wieczornej Mszy św. odmawiamy modlitwy o powołania kapłańskie  

i zakonne. 

 

 PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. 
Po porannej Mszy św. odmawiamy Litanię do NSPJ. 

Od godz. 9.00 duszpasterskie odwiedziny chorych. Wszystkich chorych należy 

zgłosić do czwartku włącznie. 

Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej. 

 

 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA. 
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii. 
 

 

 WIADOMOŚCI OGÓLNE. 
W dzisiejszą niedzielę na Górze św. Anny – Pielgrzymka Dzieci. 

W czwartek 6 lipca święto patronalne Apostolstwa Chorych. 

W przyszłą niedzielę 9 lipca na Górze św. Anny – Dzień Modlitw Osób 

Niewidomych. 

Do sprzątania kościoła zapraszam: Mariola Wróbel, Iwona Więcek,  

                                    Irmgarda Hauke, Elwira  

                                    Kaczmarczyk.                              
 

 

 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 

1. Światło wiary: tym wyrażeniem tradycja Kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez 

Jezusa, który tak oto przedstawia się w Ewangelii św. Jana: «Ja przyszedłem na świat jako 

światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności» (12, 46). Również św. 

Paweł wyraża się tymi słowami: «Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by 

zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach» (2 Kor 4, 6). W świecie pogańskim, 

spragnionym światła, rozwinął się kult boga Słońca, Sol invictus, przyzywanego o świcie. Choć 

słońce wstawało codziennie, wiadomo było, że nie potrafi swym światłem ogarnąć całej 

egzystencji człowieka. Słońce nie oświeca bowiem całej rzeczywistości; jego promień nie 

potrafi przeniknąć w mroki śmierci, gdzie ludzkie oko zamyka się na jego światło. «Nie 

spotkano nigdy nikogo — twierdzi św. Justyn Męczennik — gotowego umrzeć za swą wiarę w 

słońce» . 1 Chrześcijanie, świadomi, jak wielki horyzont otwiera przed nimi wiara, nazywali 

Chrystusa prawdziwym słońcem, «którego promienie dają życie» . 2 Do Marty, opłakującej 

śmierć brata Łazarza, Jezus mówi: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz 

chwałę Bożą?» (J 11, 40). Kto wierzy, widzi; widzi dzięki światłu oświecającemu cały przebieg 

drogi, ponieważ przychodzi ono do nas od zmartwychwstałego Chrystusa, niezachodzącej nigdy 

gwiazdy porannej. 

Złudne światło? 

2. Jednakże kiedy mówimy o tym świetle wiary, możemy spotkać się z zastrzeżeniem ze strony 

współczesnych nam ludzi. W nowożytnej epoce uznano, że takie światło mogło wystarczyć 

starożytnym społeczeństwom, ale nie jest potrzebne w nowych czasach, kiedy człowiek stał się 

dojrzały, szczyci się swoim rozumem, pragnie w nowy sposób badać przyszłość. W tym sensie 

wiara jawiła się jako światło iluzoryczne, przeszkadzające człowiekowi w odważnym 

zdobywaniu wiedzy. Młody Nietzsche zachęcał swoją siostrę Elżbietę, by podjęła ryzyko, 

przemierzając «nowe drogi [...] w niepewności autonomicznego posuwania się naprzód» . I 

dodawał: «W tym punkcie rozchodzą się drogi ludzkości: jeśli chcesz osiągnąć pokój duszy i 

szczęście, to wierz, ale jeśli chcesz być uczniem prawdy, wówczas badaj» . 3 Wierzenie 

rzekomo przeciwstawia się poszukiwaniu. Wychodząc z tego założenia, Nietzsche będzie 

krytykował chrześcijaństwo za to, że pomniejszyło zasięg ludzkiej egzystencji, pozbawiając 

życie nowości i przygody. Wiara stanowiłaby więc iluzję światła, utrudniającą nam, ludziom 

wolnym, drogę ku przyszłości. 

3. W tym procesie wiara została w końcu skojarzona z ciemnością. Uznano, że można ją 

zachować, znaleźć dla niej przestrzeń, aby mogła współistnieć ze światłem rozumu. Przestrzeń 

dla wiary otwierała się tam, gdzie rozum nie mógł oświecić, gdzie człowiek już nie mógł mieć 

pewności. Pojmowano więc wiarę jako ucieczkę spowodowaną przez brak światła, pod 

wpływem ślepego uczucia, albo jako subiektywne światło, zdolne być może rozpalić serce, 

dostarczyć prywatnej pociechy, ale którego nie można zaproponować innym jako obiektywne, 

wspólne światło oświecające drogę. Stopniowo dostrzegano jednak, że światło autonomicznego 

rozumu nie potrafi wystarczająco rozjaśnić przyszłości; w końcu kryje się ona w mroku i 

pozostawia człowieka z lękiem przed nieznanym. I tak człowiek zrezygnował z poszukiwania 

wielkiego światła, by zadowolić się małymi światełkami, które oświecają krótką chwilę, ale są 

niezdolne do otwarcia drogi. Gdy brakuje światła, wszystko staje się niejasne, nie można odróżnić 

dobra od zła, drogi prowadzącej do celu od drogi, na której błądzimy bez kierunku. 

Ciąg dalszy nastąpi. 

INFORMATOR PARAFII 

Św. MIKOŁAJA w 

RUDNIE. 

         

R XVI  Nr ( 712 ) 27 / VII / 2017; 

                                     
1 czytanie: 2 Krl 4, 8 – 12a. 14 – 16; 

                      

                         2 czytanie: Rz            6, 3 – 4. 8 – 11; 

Ewangelia: Mt 10, 37 – 42. 

 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 

kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze 

swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, 

straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, 

Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto 

przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 

sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda 

kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest 

uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».   
 **************************************************************************** 

Wprowadzenie do liturgii: 
 

Kto kocha ojca i matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 

Trzeba bardzo kochać rodziców i dzieci. 

Trzeba jeszcze mocniej kochać Jezusa. 

Objawia się to, gdy człowiek stoi przed wyborem między bliskim a Jezusem. 

Abraham, gdy był gotów złożyć w ofierze umiłowanego syna, ukazał, jak ma 

wyglądać hierarchia wartości.  

Ta ofiara w życiu kosztuje najwięcej, więcej niż ofiara z samego siebie. 

Świat nigdy tej zasady nie przyjmie! - Ona jest zasadą życie świętych. 

 Trzeba kochać Boga więcej niż siebie i więcej niż bliskich. 
 

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

XIII Niedziela Zwykła. 

02 lipiec 2017 rok. 
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