
INTENCJE MSZALNE
14.08. – 20.08.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK   –     św. Maksymiliana Marii Kolbego                     14.08.
18.00:  za ++ ojca Józefa Drost, brata Jana Pietrzyk, dziadków i pokrewieństwo 
             Drost – Sowik – Kiel – Rakoczy – Pietrzyk.

WTOREK   –   Uroczystość Wniebowzięcia NMP                                15  .0  8  .
   7.30:  za ++ matkę Nodburgę, Franciszka i Zofię Kampa, Klarę i Pawła 
             Pietrzyk, ich rodziców i rodzeństwo, Damiana Pietrzyk, Raincholda 
             Zmarzlik, Jadwigę Smyczek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00:  za + syna Mariusza Karpińskiego.

ŚRODA                                                                                                                         16  .0  8  .
18.00:  za ++ męża Franciszka Kaduk, jego rodziców, Jana i Klarę Sowik, 
             2 siostry, 2 braci, 3 szwagierki, 5 szwagrów oraz księży.

CZWARTEK   –   Uroczystość św. Jacka, prezbitera                         1  7.  0  8  .
  7.00:  za ++ męża Jana Szubert, zięciów Ernesta i Romana, rodziców 
             i rodzeństwo, Karola i Grtrudę Muskala, syna Alfreda, żonę Magdalenę,
             wnuków Benedykta i Herberta, zięciów Franciszka i Pawła oraz 
             pokrewieństwo Szubert – Muskala – Poremba – Pierończyk.   
18.00:  za ++ Bruno Gawron oraz  pokrewieństwo Horoba – Gawron. 

PIĄTEK                                                                                                                      1  8  .0  8  .
18.00:  do św. Rity w pewnej intencji.

SOBOTA                                                                                                                                  1  9  .0  8  .
  7.00:  za ++ męża Rudolfa Choroba, jego rodziców, 4 braci, siostrę Marię, 
             Annę i Jana Poręba ich 2 synów, synową, Gabrielę Bołdys, Otylię 
             Proksza, 3 szwagrów, pokrewieństwo Choroba – Poręba – Stypa – 
             Nowrot oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00:  za ++ męża Wernera Pawletko, jego rodziców i rodzeństwo, Jana 
             i Gertrudę Szczurek, 3 szwagrów oraz zięcia Zygmunta.

XX   NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                           20  .0  8  .
  7.30:  za ++ ojca Franciszka Nowak, rodziców chrzestnych, dziadków z obu 
             stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
11.00:  dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
             z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Karola 
             Matlok z okazji 75-tej rocznicy urodzin. ( Te Deum ).

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13.08. – 20.08.2017 rok.

XI  X     NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii . 
Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 15.00 nabożeństwo do MB Fatimskiej z procesją dookoła kościoła. Bardzo 
serdecznie zapraszam do udział w tym nabożeństwie.

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

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
We wtorek 15 sierpnia przypada uroczystość  Wniebowzięcia NMP.  Msze św. o godz
7.30 oraz 10.00. Po Mszach świętych błogosławieństwo ziół i kwiatów.
We  wtorek 15 sierpnia odbędzie się  Metropolitarny obchód odpustu Wniebowzięcia
NMP w Sanktuarium w Rudach.  Suma odpustowa koncelebrowana przez biskupów i
kapłanów metropolii górnośląskiej o godz. 11.00. Nieszpory odpustowe o godz. 15.00.
We wtorek 15 sierpnia przypada  32. rocznica konsekracji Biskupa Seniora Gerarda
Kusza,  zaś  w  środę  16  sierpnia  36.  rocznica  konsekracji  Biskupa  Seniora  Jana
Wieczorka. Pamiętajmy w modlitwach o Księżach Biskupach Seniorach.
W  czwartek 17 sierpnia przypada  uroczystości  Jacka,  głównego patrona metropolii
górnośląskiej.
W  czwartek 17 sierpnia  wyrusza  Gliwicka  Piesza  Pielgrzymka  na  Jasną  Górę.
Rozpoczęcie pielgrzymki Mszą św. w kościele katedralnym w Gliwicach o godz.  8.00;
zakończenie pielgrzymki – w sobotę 19 sierpnia – Msza św. w Częstochowie, na Wałach
o godz. 15.00. 
W przyszłą   niedzielę 20 sierpnia   o godz. 15.00   spotkanie   Zespołu   S  ynodalnego  . 
Również w przyszłą  niedzielę 20 sierpnia Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Piekar
Śląskich.
W niedziele 6 sierpnia zebrano kolektę na spłatę kredytu za remont naszego kościoła
w kwocie 2541,84 zł. i 26 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: Małgorzata Pawlik, Mariola Bohm, Natalia 
                                   Prochota, Aleksandra Marcinek.

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 
Pełnia wiary chrześcijańskiej 
15. «Abraham [...] rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień — ujrzał [go] i ucieszył
się» (J  8,  56).  Zgodnie  z  tymi  słowami  Jezusa,  wiara  Abrahama  kierowała  się  ku
Niemu, była w pewnym sensie antycypowaną wizją Jego tajemnicy. Tak pojmuje to św.
Augustyn,  gdy  twierdzi,  że  Patriarchowie  zbawili  się  w  wierze,  nie  w  wierze  w
Chrystusa, który już przyszedł, ale w wierze w nadchodzącego Chrystusa, w wierze
skierowanej  ku  przyszłemu  wydarzeniu  Jezusa.13  Wiara  chrześcijańska
skoncentrowana jest na Chrystusie, jest wyznawaniem, że Jezus jest Panem i że Bóg
wskrzesił Go z martwych (por. Rz 10, 9). Wszystkie wątki Starego Testamentu zbiegają
się w Chrystusie, On staje się ostatecznym «tak» dla wszystkich obietnic, fundamentem
naszego ostatecznego «Amen», powiedzianego Bogu (por. 2 Kor 1, 20). Historia Jezusa
jest pełnym objawieniem wiarygodności Boga. Jeśli Izrael wspominał wielkie dzieła
miłości Bożej, które stanowiły centrum jego wyznania i otwierały wzrok jego wiary,
obecnie życie Jezusa jawi się jako miejsce ostatecznej interwencji Boga, najwyższy
przejaw Jego miłości do nas. W Jezusie Bóg nie kieruje do nas dodatkowego słowa,
pośród tylu innych, ale swoje odwieczne Słowo (por. Hbr 1, 1-2). Bóg nie mógł dać
nam większej gwarancji, by nas zapewnić o swojej miłości, jak przypomina nam św.
Paweł (por. Rz 8, 31-39). Tak więc wiara chrześcijańska jest wiarą w Miłość pełną, w
jej skuteczną moc, w jej zdolność przemieniania świata i wyjaśniania czasu: «Myśmy
poznali  i  uwierzyli  miłości,  jaką  Bóg  ma  ku  nam» (1  J  4,  16).  W miłości  Bożej,
objawionej w Jezusie, wiara dostrzega fundament, na którym opiera się rzeczywistość i
jej  ostateczne  przeznaczenie.  16.  Najwyższym  dowodem  wiarygodności  miłości
Chrystusa  jest  Jego  śmierć  za  człowieka.  Jeśli  oddanie  życia  za  przyjaciół  jest
najwyższym dowodem miłości (por. J 15, 13), Jezus ofiarował swoje za wszystkich,
również za tych, którzy byli nieprzyjaciółmi, by w ten sposób przemienić serce. Oto
dlaczego Ewangeliści godzinę Krzyża postrzegali jako szczytowy moment spojrzenia
wiary:  w tej  godzinie  jaśnieje  blask  wielkości  i  głębi  Bożej  miłości.  Św.  Jan  tutaj
umieści swoje uroczyste świadectwo, gdy wraz z Matką Jezusa patrzy na Tego, którego
przebili  (por.  J  19,  37):  «Zaświadczył  to ten,  który widział,  a  świadectwo jego jest
prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli» (J 19, 35). W swoim
dziele Idiota F. M. Dostojewski wkłada w usta bohatera, księcia Myszkina, patrzącego
na obraz martwego Chrystusa w grobie, dzieło Hansa Holbeina młodszego następujące
słowa: «Z powodu tego obrazu ktoś mógłby stracić wiarę».14 Obraz ukazuje bowiem
w sposób bardzo brutalny niszczące skutki  działania  śmierci  na  ciele  Chrystusa.  A
jednak to właśnie przez kontemplowanie śmierci Jezusa umacnia się wiara, otrzymując
olśniewające światło, gdy jawi się ona jako wiara w Jego niewzruszoną miłość ku nam,
zdolną wejść w śmierć, aby nas zbawić. Jest rzeczą możliwą wierzyć w tę miłość, która
nie uchyla  się od śmierci,  aby pokazać,  jak bardzo mnie kocha;  jej  bezgraniczność
przezwycięża wszelkie podejrzenia i pozwala nam w pełni zawierzyć się Chrystusowi.

Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 718 ) 33 / VIII / 2017;
                                        1 czytanie: Krl 19, 9a. 11 – 13a;

                                                   2 czytanie: Rz                9, 1 – 5;

XIX Niedziela Zwykła.
06 sierpień 2017 rok.

Ewangelia: Mt 14, 22 – 33.

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden
na  górę,  aby  się  modlić.  Wieczór  zapadł,  a  On  sam  tam  przebywał.
Łódź  zaś  była  już  o wiele  stadiów oddalona  od  brzegu,  miotana falami,  bo  wiatr  był
przeciwny.  Lecz  o  czwartej  straży  nocnej  przyszedł  do  nich,  krocząc  po  jeziorze.
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze
strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa.
Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze
małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli
przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym». 

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

Wprowadzenie do liturgii:

Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po owdzie.

Szalony Piotr. Co mu przyszło do głowy? Chciał sprawdzić, czy Mistrz
wędruje po falach, chciał wykluczyć, że to tylko zjawa. Chciał się przekonać, czy
jest możliwe chodzenie po wodzie w oparciu o słowa Chrystusa.

Wyszedł i doświadczył potęgi tego słowa. Ale doświadczenie rybaka dało
pierwszeństwo potędze wysokiej fali – i zaczął tonąć.

Doskonalenie wiary to trudna szkoła.

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


