
 

 

INTENCJE MSZALNE 
24.07. – 30.07.2017 rok. 

 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK  - św. Kingi, dziewicy            24.07. 
 

18.00:  za ++ z rodzin Hatko i Dyballa. 
 
 
 

WTOREK – Święto św. Jakuba, Apostoła            25.07. 
 

 18.00:  za + Józefa Termin w 2-gą rocznicę śmierci. 
 
 
 

ŚRODA – św. Anny, Matki NMP, patronki diecezji gliwickiej  26.07. 
 

  7.00:  dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem MBNP i św. Anny w intencji  

             babć i matek – od Róż Różańcowych. 
 
 
 

CZWARTEK – św. Joachima, ojca NMP              27.07.   
 

  7.00:  intencja wolna.   
 
 
 

PIĄTEK                          28.07. 
 

18.00:  za ++ Waltra Przeździng, Józefa Musioł ich rodziców i dziadków. 
 
 
 

SOBOTA – św. Marty               29.07. 
 

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

             z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Sabiny  

             i Marka Miesiączek oraz ich rodziny. 

18.00:  za ++ syna Henryka Kuś oraz dziadków z obu stron. 
 
 
 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA                                       30.07. 
 

  7.30:  za ++ rodziców Agnieszkę, Andrzeja i Mikołaja, siostrę Monikę oraz  

            dziadków Fitzke – Nowrot – Klein – Zubek. 

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

             z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji  

             Agnieszki i Piotra Kędzierskich z okazji urodzin. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
23.07. – 30.07.2017 rok. 

 

 

 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 

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

 

 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii. 
 

 

 WIADOMOŚCI OGÓLNE. 
 

W dzisiejszą niedzielę – odpust ku czci św. Marii Magdaleny w kaplicy 

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

11.00. 

We wtorek 25 lipca obchodzimy święto św. Jakuba, Apostoła. Jest to także dzień 

św. Krzysztofa, patrona kierowców. Po Mszy św. będzie udzielane 

błogosławieństwo kierowcom i ich pojazdom. 

W sobotę i niedzielę ( 29 i 30 lipca ) na Górze św. Anny – Odpust ku czci św. 

Anny. 

Do sprzątania kościoła zapraszam: Anna Ruprich, Teresa Strzelczyk,  

                                    Eryka Szykowska, Monika Wieszok.                              
 

 

 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 MYŚMY UWIERZYLI MIŁOŚCI (por. 1J 4, 16) 

Abraham, nasz ojciec w wierze 8. Wiara otwiera nam drogę i towarzyszy nam na 

przestrzeni dziejów. Dlatego jeśli chcemy zrozumieć, czym jest wiara, powinniśmy 

opowiedzieć jej historię, drogę ludzi wierzących, o której w pierwszym rzędzie 

świadczy Stary Testament. Szczególne miejsce należy się Abrahamowi, naszemu ojcu 

w wierze. W jego życiu wydarza się rzecz wstrząsająca: Bóg kieruje do niego Słowo, 

objawia się jako Bóg, który mówi i wzywa po imieniu. Wiara wiąże się ze słuchaniem. 

Abraham nie widzi Boga, ale słyszy Jego głos. W ten sposób wiara otrzymuje osobisty 

charakter. Dlatego Bóg nie jest Bogiem jakiegoś miejsca ani nawet Bogiem związanym 

z jakimś specyficznym świętym czasem, ale jest Bogiem osoby, Bogiem właśnie 

Abrahama, Izaaka i Jakuba, zdolnym do nawiązania kontaktu z człowiekiem i do 

ustanowienia z nim przymierza. Wiara stanowi odpowiedź na Słowo skierowane do 

osoby, daną pewnemu «Ty», które nas woła po imieniu. 9. To, co Słowo mówi do 

Abrahama, składa się z wezwania i obietnicy. Przede wszystkim jest wezwaniem do 

wyjścia z własnej ziemi, zaproszeniem do otwarcia się na nowe życie, jest początkiem 

wyjścia, które otwiera drogę ku nieoczekiwanej przyszłości. Wizja, jaką wiara da 

Abrahamowi, będzie zawsze związana z tym krokiem naprzód, jaki trzeba zrobić: wiara 

«widzi» w takiej mierze, w jakiej się posuwa, w jakiej wchodzi w przestrzeń otwartą 

przez Słowo Boże. Słowo to zawiera ponadto obietnicę: twoje potomstwo będzie 

liczne, będziesz ojcem wielkiego narodu (por. Rdz 13, 16; 15, 5; 22, 17). To prawda, że 

jako odpowiedź na uprzedzające ją Słowo, wiara Abrahama będzie zawsze aktem 

pamięci. Jednak ta pamięć, będąc pamięcią o obietnicy, nie zamyka się w przeszłości, 

staje się zdolna otworzyć na przyszłość, oświecić przemierzaną drogę. Widać więc, że 

wiara, jako pamięć o przyszłości, memoria futuri, jest ściśle związana z nadzieją. 10. 

Tym, co ma zrobić Abraham, jest powierzenie się Słowu. Wiara rozumie, że słowo, 

rzecz pozornie krótkotrwała i ulotna, gdy wypowiedziane jest przez Boga wiernego, 

staje się rzeczą najbardziej pewną i niewzruszoną ze wszystkich, tym, co sprawia, że 

możliwa jest nasza dalsza wę- drówka w czasie. Wiara przyjmuje to Słowo jako mocną 

skałę, na której można budować jak na solidnych fundamentach. Dlatego w Biblii 

wiara jest określona hebrajskim słowem ‘emûnah, pochodzącym od czasownika ’amàn, 

którego rdzeń znaczy «podtrzymać». Pojęcie ‘emûnah może oznaczać zarówno 

wierność Boga, jak i wiarę człowieka. Człowiek wierny otrzymuje siłę, powierzając się 

w ręce Boga wiernego. Nawiązując do obu znaczeń tego słowa — obecnych również w 

odpowiadających im wyrazach: greckim (pistòs) i łacińskim (fidelis) — św. Cyryl 

Jerozolimski podkreśla godność chrześcijanina, który otrzymuje to samo imię co Bóg: 

jeden i drugi nazywani są «wiernymi». Św. Augustyn tak to wyjaśnia: «Człowiek 

wierzy obietnicom Boga. Bóg wierny spełnia to, co przyrzekł człowiekowi». 

INFORMATOR PARAFII 

Św. MIKOŁAJA w 

RUDNIE. 

         

R XVI  Nr ( 715 ) 30 / VII / 2017; 
1 czytanie: Mdr 12, 13. 16 – 19; 

2 czytanie: Rz            8, 26 – 27; 
 

Ewangelia: Mt 13, 24 – 43. 

 Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie 

na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże 
wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś 

dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?". Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". 
Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?". A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali 

razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i 

powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"». 
Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej 

roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że 

ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach». 
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 

trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». 

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo 
Proroka: 

Otworzę usta w przypowieściach, 

wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. 
Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o 

chwaście!». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są 

synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec 
świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy 

pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą 

ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! 

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

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. 
*************************************************************************** 

XV Niedziela Zwykła. 

23 lipiec 2017 rok. 


