
 

 

INTENCJE MSZALNE 
17.07. – 23.07.2017 rok. 

 
PONIEDZIAŁEK                  17.07. 
  7.00:  za ++ Jana i Felicję Cyroń, córkę Krystynę, Karola i Franciszkę Lakwa,  

            Bogdana Rut, pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

WTOREK                    18.07. 
  7.00:  intencja wolna. 
 

ŚRODA                      19.07. 
18.00:  za ++ Romana Pawletko, rodziców Agnieszkę i Józefa, 2 synów, Annę  

            i Engelberta Urbanek, 4 synów, Alojzego Gruchman, Martę i Bernarda  

            Urbanek oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

CZWARTEK – bł. Czesława, prezbitera              20.07.   

  7.00:  intencja wolna.   
 

PIĄTEK                          21.07. 
18.00:  za ++ Fryderyka Klytta, Romana Wieszok, pokrewieństwo Klytta –  

            Wieszok – Cholewa – Morawiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

SOBOTA – Święto św. Marii Magdaleny            22.07. 
11.00:  ślub rzymski: Hatko – Dyballa. 

18.00:  za ++ rodziców Annę i Ignacego Pawletko, Katarzynę i Józefa Pietrzik,  

            pokrewieństwo Pawletko – Pietrzik – Jurczyk, księży proboszczów oraz  

            dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA                                       24.07. 
 

  7.30:  za ++ męża Piotra Otremba, rodziców Marię i Wincentego  

            Szykowskich, teścia Pawła Otremba, brata Henryka, Annę, Walentego  

            i Pawła Choroba, Ryszarda i Nimfę Szykowskich, chrzestną Marię  

            Szykowską i jej męża Pawła, Różę Morys, Jan Gruca oraz dusze  

            w czyśćcu cierpiące. 

11.00:  dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża  

             w intencji Adama Kunce, jego rodziców, rodziców chrzestnych 

             oraz całej rodziny.  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
16.07. – 23.07.2017 rok. 

 

 

 XV NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 

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

 

 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii. 
 

 

 WIADOMOŚCI OGÓLNE. 
 

W dzisiejszą niedzielę – uroczystość odpustowa w cmentarnym kościele św. Marii 

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

Również w dzisiejszą niedzielę na Górze św. Anny – obchody kalwaryjskie ku 

czci Matki Bożej Szkaplerznej. 

Od poniedziałku do soboty (17-22 lipca) na Górze św. Anny – Święto Młodzieży. 

W przyszła niedzielę ( 23 lipca ) odpust ku czci św. Marii Magdaleny w kaplicy 

„Magdalenka” - Goszyce Las ( koło Tworoga Małego). Suma odpustowa o godz. 

11.00. 

Do sprzątania kościoła zapraszam: Mariola Urbanek, Kornelia Klein,  

                                    Sabina Szemońska, Barbara Ulbrich,  

                                    Weronika Ulbrich.                              
 

 

 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  

7. Te refleksje na temat wiary - zgodne z tym wszystkim, co Magisterium 

Kościoła powiedziało o tej cnocie teologalnej7 — pragnę dołączyć 6 

«Nawet jeśli Sobór nie traktuje bezpośrednio o wierze, mówi o nim na 

każdej stronie, uznaje jej żywotny i nadprzyrodzony charakter, zakłada ją 

całą i mocną i na niej buduje swoją naukę. Wystarczyłoby przytoczyć 

stwierdzenia soborowe […], by zdać sobie sprawę z istotnej wagi, jaką 

Sobór, zgodnie z doktrynalną tradycją Kościoła, przypisuje wierze, 

prawdziwej wierze, mającej źródło w Chrystusie, a kanał przekazu w 

Magisterium Kościoła» (Paweł VI, Audiencja generalna, (8 marca 1967): 

Insegnamenti V (1967), 705). 7 Por. np. Sobór Wat. I, Konst. dogm. o 

wierze katolickiej Dei Filius, rozdz. III: DS 3008-3020; Sobór Wat. II, 

Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 5; Katechizm Kościoła 

Katolickiego, 153-165. 2013 ENCYKLIKA LUMEN FIDEI do tego, co 

Benedykt XVI napisał w encyklikach o miłości i nadziei. Prawie skończył 

on pracę nad pierwszym szkicem encykliki o wierze. Jestem mu za to 

głęboko wdzięczny i w duchu Chrystusowego braterstwa przejmuję jego 

cenne dzieło, dodając do tekstu kilka przemyśleń. Następca Piotra, 

wczoraj, dziś i jutro, jest bowiem zawsze wezwany do utwierdzania braci 

w tym niezmierzonym skarbie, jakim jest wiara, którą Bóg daje jako 

światło na drodze każdego człowieka. Uznajemy w wierze, która jest 

darem Boga, cnotą nadprzyrodzoną przez Niego zesłaną, że została nam 

ofiarowana wielka Miłość, że zostało do nas skierowane dobre Słowo i że 

kiedy przyjmujemy to Słowo, którym jest Jezus Chrystus, wcielone 

Słowo, Duch Święty przemienia nas, oświeca drogę przyszłości i sprawia, 

że rosną w nas skrzydła nadziei, byśmy przemierzali tę drogę z radością. 

Wiara, nadzieja i miłość w godnym podziwu połączeniu kierują życie 

chrześcijańskie do pełnej komunii z Bogiem. Jaką drogę odsłania przed 

nami wiara? Skąd pochodzi jej potężne światło, pozwalające oświecić 

drogę udanego i bogatego w owoce życia? 

Ciąg dalszy nastąpi. 

INFORMATOR PARAFII 

Św. MIKOŁAJA w 

RUDNIE. 

       

R XVI  Nr ( 714 ) 29 / VII / 2017; 
1 czytanie: Iz 55, 10 – 11; 

2 czytanie: Rz 8, 18 – 23; 

 
Ewangelia: Mt 13, 1 – 23. 

 Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego 

tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w 

przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na 

drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i 

wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo 

nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w 

końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne 

trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!». Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: 

«Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?». On im odpowiedział: «Wam dano poznać 

tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć 

będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, 

że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na 

nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, 

patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. 

Bo stwardniało serce tego ludu, 

ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, 

żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, 

ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, 

że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych 

pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 

Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie 

rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza 

ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast 

z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub 

prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto 

słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: 

jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».  
 

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

XV Niedziela Zwykła. 

16 lipiec 2017 rok. 


