
INTENCJE MSZALNE
21.08. – 27.08.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK   –     św.   Piusa X, papieża                                                  21.08.
   7.00:  za ++ Klaudię, Annę i Artura Wieszok, ojca Bernarda Górka, dziadków 
              z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK   –   NMP   Królowej                                                                         22  .0  8  .
18.00:   dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem MB Wniebowziętej 
              z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
              błogosławieństwo w intencji Marii Mróz i jej rodziny.

ŚRODA                                                                                                                        23  .0  8  .
18.00:   dziękczynno-błagalna do Bożego Miłosierdzia, MB i św. Józefa
              z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie 
              i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Edyty i Joachima Jacek.

CZWARTEK   –   Święto św. Bartłomieja, Apostoła                          24  .  0  8  .
18.00:  za ++ ojca Pawła Morys w rocznicę śmierci, wujka Alfonsa, szwagra 
            Manfreda, Agnieszkę Jędrysik oraz dziadków z obu stron. 

PIĄTEK                                                                                                                      25  .0  8  .
18.00:  za ++ syna Krzysztofa Wojkowskiego, rodziców Edeltraudę 
             i Franciszka, ojca Józefa oraz pokrewieństwo Wojkowski – Lukoszek.

SOBOTA –   Uroczystość NMP Częstochowskiej                          26.  0  8  .
  7.00:  za parafian.
18.00:  dziękczynno-błagalna do BO i MBNP z podziękowaniem za otrzymane 
             łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji 
             Irmgardy i Mariana Hauke i ich rodziny.

XX  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                          2  7  .0  8  .
  7.30:  za parafian. 
11.00:  dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
             z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Heleny 
             i Stefana Niestrój z okazji 25-tej rocznicy ślubu. ( Te Deum ).
12.30: I dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za zbiory w Gminie 
              Rudziniec. ( Dożynki Gminne ).
          II za parafian i mieszkańców z okazji 800-lecia Rudna.
         III za sportowców, działaczy i KS „Młodość Rudno” z okazji 70-tej 
               rocznicy powstania Klubu.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
20.08. – 27.08.2017 rok.

X  X     NIEDZIELA ZWYKŁA.

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

X  X  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii.
Po Mszach św.  przed  kościołem zbiórka  do  puszek na pomoc tym,  którzy  zostali
poszkodowani przez wichurę na Pomorzu. 

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

W dzisiejszą niedzielę Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śląskich.
Również w dzisiejszą niedzielę o godz. 15.00 - spotkanie Zespołu Synodalnego.
Od piątku do niedzieli ( 25-27 sierpnia ) na Górze św. Anny – obchody kalwaryjskie ku
czci Aniołów Stróżów.
W sobotę 26 sierpnia przypada Uroczystość NMP Częstochowskiej.
W przyszłą  niedzielę  27  sierpnia  o  godz. 12.30  zostanie  odprawiona  Msza  św.
koncelebrowana  pod przewodnictwem Ks.  Biskupa Jana Kopca  z okazji Gminnych
Dożynek, 800-lecia Rudna oraz 70-tej rocznicy KS „Młodość Rudno”. 
Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w naszych uroczystościach.
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.
Dyrektor ZSP w Rudnie zwraca się z uprzejmą prośbą do rodziców dzieci  szkolnych,
przedszkolnych oraz nowego oddziału przedszkolnego o zapoznanie się z informacjami
na  stronie  internetowej  szkoły.  Informacje  dotyczą  udziału  dzieci  w  Korowodzie
Dożynkowym oraz rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego 2017/1018.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Zuzanna Nitkiewicz, Mirella Lynch, 
                                   Kornelia Jaworek, Regina Szykowska.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE.

Strzelczyk Karol, s. Romana, zam. Rudno, ul. Gliwicka         i
Kubicka Paulina, c. Henryka, zam. Gierałtowice, ul. Miarki  zap. I.

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 
17. Otóż, śmierć Chrystusa odsłania całkowitą wiarygodność miłości Bożej, gdy patrzymy na
nią  w  świetle  Jego  zmartwychwstania.  Chrystus  zmartwychwstały  jest  wiarygodnym
świadkiem, (por. Ap 1, 5; Hbr 2, 17), solidnym wsparciem dla naszej wiary. «Jeżeli Chrystus nie
zmartwychwstał,  daremna jest wasza wiara» — stwierdza św. Paweł (1 Kor 15, 17). Gdyby
miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia
Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci.
Gdy św. Paweł mówi o swoim nowym życiu w Chrystusie, ma na myśli «wiarę w Syna Bożego,
który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie» (Ga 2, 20). Ta «wiara w Syna Bożego»
jest z pewnością wiarą Apostoła Narodów w Jezusa, ale zakłada także wiarygodność Jezusa,
mającą swoją podstawę w Jego miłości aż do śmierci, ale także w Jego byciu Synem Bożym.
Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć
śmierć i pozwolić zajaśnieć pełni życia. Nasza kultura straciła zdolność dostrzegania konkretnej
obecności Boga, Jego działania w świecie. Uważamy, że Bóg znajduje się w za- światach, na
innym poziomie rzeczywistości, oddzielony od naszych konkretnych relacji. Gdyby jednak tak
było, gdyby Bóg nie był zdolnym do działania w świecie, Jego miłość nie byłaby prawdziwie
potężna,  prawdziwie  rzeczywista,  a  zatem  nie  byłaby  nawet  prawdziwą  miłością,  zdolną
zapewnić to szczęście, które obiecuje. Wówczas byłoby całkowicie obojętne, czy się w Niego
wierzy, czy nie wierzy. Natomiast chrześcijanie wyznają konkretną i potężną miłość Boga, który
naprawdę  działa  w  historii  i  decyduje  o  jej  ostatecznym  przeznaczeniu.  Tę  miłość  można
spotkać, ona objawiła się w pełni w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. 18. Pełnia, do
której Jezus doprowadza wiarę, ma jeszcze jeden decydujący aspekt. W wierze Chrystus nie jest
tylko Tym, w którego wierzymy,  najwyższym objawieniem miłości  Bożej,  ale  także Tym, z
którym się jednoczymy, aby móc wierzyć. Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu
widzenia  Jezusa,  Jego  oczami:  jest  uczestnictwem  w  Jego  sposobie  patrzenia.  W  wielu
dziedzinach życia zawierzamy innym osobom, znającym sprawy lepiej od nas. Mamy zaufanie
do architekta,  który buduje nasz dom, do farmaceuty,  który daje nam lekarstwo mające nas
uzdrowić,  do  adwokata  broniącego  nas  w  sądzie.  Potrzebujemy również  kogoś,  kto  byłby
wiarygodnym ekspertem w sprawach Boga. Jezus, Jego Syn, jawi się jako Ten, kto poucza o
Bogu (por. J 1, 18). Życie Chrystusa, Jego sposób poznania Ojca, życie całkowicie w relacji z
Nim,  otwiera  przed  życiem ludzkim nową przestrzeń,  i  my możemy w nią  wejść.  Św. Jan
wyraził doniosłość osobistej relacji z Jezusem dla naszej wiary, posługując się na różne sposoby
czasownikiem wierzyć. Oprócz «wierzyć, że» prawdą jest to, co mówi Jezus (por. J 14, 10; 20,
31), Jan używa tak- że wyrażeń: «wierzyć» Jezusowi oraz «wierzyć w» Jezusa. «Wierzymy»
Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego słowo, Jego świadectwo, ponieważ On jest  prawdomówny
(por.  J  6,  30).  «Wierzymy  w»  Jezusa,  gdy  przyjmujemy  Go  osobiście  w  naszym  życiu,
przyłączając się do Niego w miłości oraz idąc za Nim na naszej drodze (por. J 2, 11; 6, 47; 12,
44). By umożliwić nam poznanie Go, przyjęcie i naśladowanie, Syn Boży przyjął nasze ciało, i
dzięki temu patrzył na Ojca także w sposób ludzki, będąc w drodze i żyjąc w czasie. Wiara
chrześcijańska jest wiarą we Wcielenie Słowa oraz w Jego zmartwychwstanie w ciele; jest wiarą
w Boga, który zbliżył się do nas tak bardzo, że wszedł w nasze dzieje. Wiara w Syna Bożego,
który stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, nie oddala nas od rzeczywistości, ale pozwala
nam pojąć jej najgłębsze znaczenie, odkryć, jak bardzo Bóg kocha ten świat i wciąż kieruje go
ku sobie; powoduje to, że chrześcijanin angażuje się coraz bardziej i mocniej przeżywa swoją
wędrówkę na ziemi.             Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 719 ) 34 / VIII / 2017;
                                    1 czytanie: Iz                56, 1. 6 – 7;

                                               2 czytanie: Rz 11, 13 – 15. 29 - 32;

XX Niedziela Zwykła.
20 sierpień 2017 rok.

Ewangelia: Mt 15, 21 – 28.

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska,
wyszedłszy  z  tamtych  stron,  wołała:  «Ulituj  się  nade  mną,  Panie,  Synu
Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie
odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go:
«Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany
tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, padła Mu do
nóg  i  prosiła:  «Panie,  dopomóż  mi».  On  jednak  odparł:  «Niedobrze  jest
zabierać  chleb  dzieciom,  a  rzucać  szczeniętom».  A ona  odrzekła:  «Tak,
Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech
ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.  

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

Wprowadzenie do liturgii:

Niedobrze jest brać dzieciom chleb i rzucać psom.

Tak nie  pasują  te  słowa  do  ust  Syna  Bożego. Tak  mało  w  nich
miłości.  Dzielić  ludzi  na  dzieci  i  psy  może  Żyd,  ale  nie  Syn Boga.  Tak
trudno się zgodzić na takiego Boga...

Panie,  w  tym  nazywaniu  ludzi  psami  wcale  Cię  nie  chcemy
naśladować. Wszyscy jesteśmy dziećmi Twojego Ojca i Twoimi braćmi.

Kochać człowieka i nie krzywdzić psa.

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


