
 

 

INTENCJE MSZALNE 
10.07. – 16.07.2017 rok. 

PONIEDZIAŁEK                  10.07. 
  7.00:  intencja wolna. 

WTOREK – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy   11.07. 
  7.00:  za ++ męża Wernera Kuś, wnuka Denisa, rodziców Martę i Józefa  

            Morys, Emilię i Jana Kuś, wnuka Henryka, 2 szwagrów, bratową,  

            pokrewieństwo z obu stron oraz księży. 

ŚRODA – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika   12.07. 
  7.00:  za ++ Gertrudę i Melchiora Giemza, rodziców Rut i Otto Giemza,  

            pokrewieństwo, księży proboszczów oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

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

              z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Brygidy  

              i Piotra Gomolla oraz ich rodziny. 

CZWARTEK – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta   13.07.   

19.00:  Msza św. Fatimska: dziękczynno-błagalna do BO i MB Fatimskiej  

             z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie  

             i błogosławieństwo Boże w intencji Rozwity Suchan z okazji 75-tej  

             rocznicy urodzin oraz jej rodziny. ( Te Deum ).   

PIĄTEK                          14.07. 
18.00:   dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 

              z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Beaty  

              i Mariusza Szubert, ich rodziny oraz w pewnej intencji. 

SOBOTA – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła          15.07. 
12.00:  ślub rzymski: Polok – Żydek. 

17.00:  za ++ syna Marka Hauke, rodziców Anastazję i Pawła Brzoza, Zofię 

            i Henryka Hauke, chrzestnych Magdalenę Janko, Szarlottę Ulbrich,  

            Alfreda Becker, szwagra Jana Jędrzyca oraz pokrewieństwo Hauke –  

            Brzoza – Gajda – Ulbrich.  

XV NIEDZIELA ZWYKŁA                                       16.07. 
  7.30:  intencja wolna. 

10.00:  za ++ siostrę Gabrielę Hoppe, rodziców Marię i Alfreda Halor, Weronikę  

            i Augustyna Ochudło, siostrę Marię Walus, szwagra Karola, Monikę  

            Melich, pokrewieństwo Ochudło – Halor - Wieszok i dusze w czyśćcu  

            cierpiące. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
09.07. – 16.07.2017 rok. 

 

 

 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii. 
Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać. 
 

 

 XV NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 

Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont kościoła. 
 

 

 WIADOMOŚCI OGÓLNE. 
 

W dzisiejszą niedzielę na Górze św. Anny – Dzień Modlitw Osób Niewidomych. 

We wtorek 11 lipca święto św. Benedykta, patrona Europy. 

W czwartek 13 lipca o godz. 19.00 Msza św. Fatimska, po której odbędzie się 

procesja z figurą MB Fatimskiej i świecami dookoła kościoła. 

W przyszłą niedzielę 16 lipca – uroczystość odpustowa w cmentarnym kościele 

św. Marii Magdaleny w Rudach. Msza św. odpustowa o godz. 11.00. 

W tym roku opuszcza się liturgiczny obchód przypadającego na przyszła niedzielę 

16 lipca wspomnienia NMP z Góry Karmel. 

W przyszłą niedzielę 16 lipca na Górze św. Anny – obchody kalwaryjskie ku 

czci Matki Bożej Szkaplerznej. 

W dniach 17-22 lipca ( poniedziałek – sobota ) na Górze św. Anny – Święto 

Młodzieży. 

Do sprzątania kościoła zapraszam: Helena Niestrój, Iwona Sosna,  

                                   Bernadeta Brzoza, Krystyna Brzoza.                              
 

 

 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  

 

Światło, które na nowo trzeba odkryć  

4. Dlatego pilne staje się odzyskanie światła, które jest właściwą cechą wiary, bo kiedy gaśnie 

jej płomień, wszystkie inne światła tracą w końcu swój blask. Światło wiary ma bowiem 

szczególny charakter, ponieważ jest zdolne oświetlić całe życie człowieka. Żeby zaś światło 

było tak potężne, nie może pochodzić od nas samych, musi pochodzić z bardziej pierwotnego 

źródła, musi ostatecznie pochodzić od Boga. Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, 

który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na której możemy się 

oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie. Przemienieni przez tę miłość, otrzymujemy nowe 

oczy, doświadczamy, że jest w niej zawarta wielka obietnica pełni i kierujemy spojrzenie w 

przyszłość. Wiara, którą przyjmujemy od Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło 

na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie. Z jednej strony pochodzi ona z 

przeszłości, jest światłem pamięci o Założycielu, o życiu Jezusa, gdzie objawiła się Jego w pełni 

wiarygodna miłość, zdolna zwyciężyć śmierć. Lecz jednocześnie, ze względu na to, że Chrystus 

zmartwychwstał i przeprowadza nas poza próg śmierci, wiara jest światłem bijącym z 

przyszłości, które otwiera przed nami wielkie horyzonty i kieruje nas poza nasze odosobnione 

«ja» ku szerokiej komunii. Rozumiemy więc, że wiara nie mieszka w mroku; jest ona światłem 

dla naszych ciemności. Dante w Boskiej komedii, w Raju, po wyznaniu swojej wiary przed św. 

Piotrem, opisuje ją jako «iskrę, / co w rozświcie coraz szerszymi ogniami się pali / i jest mą 

gwiazdą na nieba zenicie».4 Właśnie o tym świetle wiary chciałbym mówić, aby powiększało 

się, by oświetlało teraźniejszość i stało się gwiazdą ukazują- cą horyzonty naszej drogi w 

czasach, w których człowiek szczególnie potrzebuje światła. 5. Przed swoją męką Pan 

zapewniał Piotra: «Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara» (Łk 22, 32). Następnie 

polecił mu, by «utwierdzał braci» w tej właśnie wierze. Świadomy zadania powierzonego 

Piotrowi, Benedykt XVI zechciał ogłosić obecny Rok Wiary, czas łaski, pomagający nam 

doświadczyć wielkiej radości, jaką daje wiara, ożywić poznanie szerokich horyzontów, jakie 

odsłania wiara, by ją wyznawać w jej jedności i w pełni, wierni pamięci Pana, umacniani Jego 

obecnością i działaniem Ducha Świętego. Przeświadczenie wiary, która czyni życie wielkim i 

pełnym, skoncentrowane na Chrystusie i mocy Jego łaski, ożywiało posłannictwo pierwszych 

chrześcijan. W Aktach męczenników czytamy taki dialog rzymskiego prefekta Rusticusa z 

chrześcijaninem Hieraxem: «Gdzie są twoi rodzice?» — pytał sędzia męczennika, a ten 

odpowiedział: «Naszym prawdziwym ojcem jest Chrystus, a naszą matką wiara w Niego».5 Dla 

tych chrześcijan wiara jako spotkanie z Bogiem żywym objawionym w Chrystusie, była 

«matką», ponieważ wydawała ich na światło dzienne, rodziła w nich Boże życie, nowe 

doświadczenie, pełną blasku wizję życia, dlatego byli gotowi złożyć do końca publiczne 

świadectwo. 

6. Rok Wiary rozpoczął się w 50.rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Ta zbieżność 

pozwala nam dostrzec, że Vaticanum II był Soborem o wierze,6 ponieważ wezwał nas, byśmy w 

centrum naszego życia kościelnego i osobistego postawili prymat Boga w Chrystusie. Kościół 

nie zakłada bowiem nigdy wiary jako faktu oczywistego, lecz jest świadomy, że ten Boży dar 

trzeba karmić i umacniać, by nadal wskazywał mu drogę. Sobór Watykański II ukazał blask wiary w 

ludzkim doświadczeniu, przemierzając tym samym drogi współczesnego człowieka. W ten sposób 

stało się jasne, że wiara ubogaca ludzkie istnienie we wszystkich jego wymiarach.    

Ciąg dalszy nastąpi. 

INFORMATOR PARAFII 

Św. MIKOŁAJA w 

RUDNIE. 

         

R XVI  Nr ( 713 ) 28 / VII / 2017; 
1 czytanie: Za      9, 9 – 10; 

2 czytanie: Rz 8, 9. 11 – 13; 

 
Ewangelia: Mt 11, 25 – 30. 

 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 

roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 

upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 

Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 

cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem 

jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».    
 **************************************************************************** 

Wprowadzenie do liturgii: 
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. 

Modlitwa Syna Bożego. Uwielbienie Ojca.  

Najpiękniejsza modlitwa, jaka może zrodzić się w ludzkim sercu. 

To w jej tonacji brzmi Magnificat Matki Bożej. 

To ona rozbrzmiewa w mszalnej prefacji. 

 Wielbić Boga trzeba zawsze, wszędzie i za wszystko. 
*************************************************************************** 

XIV Niedziela Zwykła. 

09 lipiec 2017 rok. 


