
INTENCJE MSZALNE
07.08. – 13.08.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                         07.08.
18.00:  dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z
             prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Bernadety 
             Brzoza oraz jej rodziny.

WTOREK –   św.   Dominika, prezbitera                                         0  8  .0  8  .
   7.00:  za ++ Martę, Jana i Bernarda Blaszczyk, Annę i Teodora Lukoszek, 
              4 synów, 2 synowe, Krzysztofa Wojkowskiego, pokrewieństwo 
              Blaszczyk – Lukoszek – Migas – Warzecha, księży i dusze w czyśćcu 
              cierpiące.
18.00:  za ++ rodziców Agnieszkę i Henryka Ignacy, dziadków Steinkamp – 
             Rekus, ojca chrzestnego Joachima Rekus, wujków Józefa i Ryszarda, 
             ciocię Stefanię i Irmgardę oraz kuzyna Marcina.

ŚRODA –   Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy               0  9  .0  8  .
18.00:  za ++ rodziców Marię i Gintra Niestrój, brata Józefa, wnuka Oliwiera, 
             ojca Zygmunta Piątek, rodzeństwo Danutę, Stanisława i Zbigniewa 
             Piątek oraz 2 babcie.

CZWARTEK –   Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika         1  0  .0  8  .
  7.00:  za ++ męża Józefa Paradowskiego, jego rodziców, siostrę Elizabeth, 
             Franciszkę i Jana Wyciślok, 5 braci, siostrę Helenę, 2 synów, 3 bratowe,
             3 szwagrów oraz pokrewieństwo Paradowski – Wyciślok – Krupa.  

PIĄTEK –     św.   Klary, dziewicy                                                                 1  1  .0  8  .
18.00:  za ++ żonę Felicję Jędrzyca, rodziców Antoniego i Klarę Jędrzyca, 
            Agnieszkę i Pawła Socha, brata Jana Jędrzyca, szwagra Huberta 
            Urbanek, Agnieszkę i Łucję Warzecha oraz księży.

SOBOTA                                                                                                                                  12  .0  8  .
12.00:  ślub rzymski: Choroba – Gomolla.
17.00:  dziękczynno-błagalna do BO w intencji rodziny Bagińskich.
18.00:  za + syna Romana Ogórek.

XIX   NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                           13  .0  8  .
  7.30:  za + Henryka Kuś w 4-tą rocznicę śmierci. 
11.00:  za ++ matkę Edytę Choroba, dziadków oraz, pokrewieństwo Gomolla – 
            Termin – Choroba – Urbanek.
15.00:  nabożeństwo do MB Fatimskiej z procesją.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
06.08. – 13.08.2017 rok.

NIEDZIELA –   Święto Przemienienia Pańskiego  .
Kolekta  przeznaczona jest  na  spłatę  kredytu  za  remont
kościoła.
Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.

XI  X     NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta  przeznaczona jest  na  spłatę  kredytu  za  remont
kościoła.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W dzisiejszą niedzielę na Górze św. Anny – Odpust ku czci Matki Bożej
Anielskiej z Porcjunkuli.
W środę 9 sierpnia w diecezji przypada święto św. Teresy Benedykty od
Krzyża.
Od  piątku do  niedzieli –  11-13 sierpnia – na Górze św. Anny –  obchody
kalwaryjskie ku czci Wniebowzięcia NMP.
W  sobotę  i niedzielę  –  12-13 sierpnia  –  w Sanktuarium w Kamieniu
Śląskim uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka.
W niedzielę 13 sierpnia o godz. 15.00 nabożeństwo do MB Fatimskiej z
procesją dookoła kościoła. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym
nabożeństwie.
W niedzielę  2  sierpnia  zebrano kolektę  na  spłatę  kredytu  za  remont
naszego  kościoła  w  kwocie 1839,32  zł.  i 254  euro,  a  w niedzielę  16
sierpnia 2397,23 zł. oraz 6 euro.
Za złożone ofiary składam jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać.
Zachęcam do nabycia naszego Informatora wydanego z okazji 800-lecia
naszej  miejscowości.  Jest  to  piękna  pamiątka,  która  może  również
posłużyć jako prezent dla tych krewnych, którzy mieszkają poza naszą
miejscowością.  Całkowity  dochód  ze  sprzedaży  –  jako  cegiełka  –
przeznaczony jest na dalsze prace remontowe w naszym kościele.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Grażyna Pawletko, Joanna Zwiernik,
                                    Kornelia Jurczyk, Jolanta Mika.

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 

13.  Historia  Izraela  ukazuje  nam również  pokusę  niewiary,  której  lud  wielokrotnie  ulegał.
Przeciwieństwo wiary jawi się tutaj jako bałwochwalstwo. Gdy Mojżesz rozmawia z Bogiem na
Synaju, lud nie potrafi znieść tajemnicy ukrytego oblicza Bożego, nie potrafi wytrzymać czasu
oczekiwania.  Wiara  ze  swej  natury  wymaga  wyrzeczenia  się  chęci  natychmiastowego
posiadania, jakie zdaje się ofiarować widzenie, jest zaproszeniem, by otworzyć się na źródło
światła,  szanując tajemnicę  Oblicza,  które zamierza objawić się osobiście i w odpowiednim
czasie.  Martin Buber przytaczał  definicję  bałwochwalstwa,  podaną przez rabina z Kocka.  Z
bałwochwalstwem mamy do czynienia wówczas, «gdy zwraca się pełne szacunku oblicze do
oblicza, które nie jest obliczem». Zamiast wierzyć w Boga, człowiek woli czcić bożka, którego
oblicze można utrwalić i którego pochodzenie jest znane, bo został przez nas uczyniony. W
przypadku  bożka  nie  ma  niebezpieczeństwa  ewentualnego  powołania,  które  wymagałoby
wyrzeczenia się własnego poczucia bezpieczeństwa, ponieważ bożki «mają usta, ale nie mówią»
(Ps 115, 5). Rozumiemy więc, że bożek jest pretekstem do tego, by postawić samych siebie w
centrum  rzeczywistości,  adorując  dzieło  własnych  rąk.  Człowiek,  gdy  traci  zasadnicze
ukierunkowanie, które spaja jego życie, gubi się w wielorakości swoich pragnień. Wzbraniając
się przed oczekiwaniem na czas obietnicy, rozprasza się na tysiące chwil swojej historii. Dlatego
bałwochwalstwo  jest  zawsze  politeizmem,  poruszaniem  się  bez  celu  od  jednego  pana  do
drugiego. Bałwochwalstwo nie wskazuje jednej drogi, lecz wiele szlaków, które nie prowadzą
do wyraźnego celu, a raczej tworzą labirynt. Kto nie chce zawierzyć się Bogu, zmuszony jest
słuchać głosów wielu bożków, wołających  do niego:  «Zdaj  się  na mnie!» Wiara,  ponieważ
związana jest z nawróceniem, jest przeciwieństwem bałwochwalstwa; jest odsuwaniem się od
bożków,  by  powrócić  do  Boga  żywego  dzięki  osobistemu  spotkaniu.  Wierzyć  to  znaczy
powierzyć się miłosiernej miłości, która zawsze przyjmuje i przebacza, wspiera i ukierunkowuje
egzystencję, okazuje się potężna w swej zdolności prostowania wypaczeń naszej historii. Wiara
polega na gotowości otwarcia się na wciąż nową przemianę dokonywaną przez Boże wezwanie.
Oto paradoks: zwracając się nieustannie do Pana, człowiek znajduje stałą drogę, co uwalnia go
od chaotycznych ruchów, do jakich zmuszają go bożki. 14. W wierze Izraela pojawia się także
postać Mojżesza,  pośrednika.  Lud nie może oglądać oblicza Boga.  To Mojżesz rozmawia z
Jahwe na  górze  i  przekazuje  wszystkim wolę  Pana.  Dzięki  tej  obecności  pośrednika  Izrael
nauczył  się  wędrować  zjednoczony.  Akt  wiary  pojedynczego  człowieka  wpisuje  się  we
wspólnotę, we wspólne «my» ludu, który w wierze jest jakby jednym człowiekiem, «synem
moim pierworodnym», jak Bóg nazwie całego Izraela (por. Wj 4, 22). Pośrednictwo nie staje się
przeszkodą, lecz otwarciem: w spotkaniu z innymi kierujemy spojrzenie ku przerastającej nas
prawdzie. J. J. Rousseau skarżył się, że nie może osobiście zobaczyć Boga: «Iluż ludzi między
Bogiem a mną!». «Czy to takie proste i naturalne, że Bóg poszedł do Mojżesza, żeby mówić do
Jeana  Jacques’a  Rousseau?».  Biorąc  za  punkt  wyjścia  indywidualistyczną  i  ograniczoną
koncepcję poznania, nie można zrozumieć sensu pośrednictwa, tej zdolności uczestniczenia w
wizji drugiego człowieka, dzielenia się poznaniem, będącym poznaniem właściwym miłości.
Wiara  jest  bezinteresownym  darem  Boga,  który  wymaga  pokory  i  odwagi,  by  zaufać  i
zawierzyć się,  i  w ten sposób dostrzec świetlaną drogę spotkania między Bogiem i ludźmi,
historię zbawienia.  

Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 717 ) 32 / VIII / 2017;
                                      1 czytanie: Dn 7, 9 – 10. 13 – 14;

                                                 2 czytanie: 2 P             1, 16 – 19;

Niedziela – Święto Przemienienia
Pańskiego.

06 sierpień 2017 rok.

Ewangelia: Mt 17, 1 – 9.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na
górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak
słońce,  odzienie zaś stało się białe  jak światło.  A oto im się ukazali  Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że
tu jesteśmy;  jeśli  chcesz,  postawię tu  trzy namioty:  jeden dla  Ciebie,  jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił
ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się
zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się».
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z
góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż
Syn Człowieczy zmartwychwstanie». 

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

Wprowadzenie do liturgii:
Wstańcie, nie lękajcie się.

Przeżycie  religijne  wypełnia  człowieka  lękiem,  bo  przebija
ściany jego poznania bezpiecznego świata i ukazuje możliwość wejścia
w  iny  świat.  To  przeżycie  ujawnia  kruchość  naszej  ziemskiej
egzystencji.

Przeżycie mistyczne to przejście z Bożego lęku w Boży pokój.

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


