
INTENCJE MSZALNE
28.08. – 03.09.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK   –     św.   Augustyna, biskupa i doktora Kościoła     28.08.
18.00:  za ++ męża Władysława Cempa, jego rodziców, Agnieszkę i Bernarda 
             Salbert, bratową, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK   –   Męczeństwo św. Jana Chrzciciela                                     2  9  .0  8  .
18.00:  za ++ Marię i Maksymiliana Ditrich, Zofię i Henryka Hauke, Marka 
             Hauke, szwagra Teodora Smuda, pokrewieństwo Hauke – Ulbrich 
             oraz księży proboszczów.
ŚRODA                                                                                                                        3  0  .0  8  .
18.00:  za ++ rodziców Agniieszkę i Henryka Ignacy, dziadków Steinkamp – 
             Rekus, ojca chrzestnego Joachima Rekus, wujków Józefa i Ryszarda, 
             ciocie Stefanię i Imgardę oraz kuzyna Marcina.
CZWARTEK                                                                                                              31  .  0  8  .
  7.00:  za ++ Pawła i Marię Klein, Józefa i Marię Wygaś, ich rodziców, 
             rodzeństwo oraz pokrewieństwo Klein – Wygaś – Zaczkowski – 
             Kondziela.
18.00:  za + Teresę Kuciej w 30-ty dzień po śmierci.
PIĄTEK   –   bł. Bronisławy, dziewicy                                                              01  .0  9  .
  7.00:  w intencji czcicieli NSPJ.
18.00:  za ++ rodziców Marię i Franciszka Miesiączek, ojca Rudolfa Kasprzyk, 
             brata Bogusława Miesiączek oraz pokrewieństwo Miesiączek – Kocoń –
             Kasprzyk – Marks.
SOBOTA                                                                                                                 02  .  0  9  .
12.00:  dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
             z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Sabiny 
             i Grzegorza Cichy z okazji 25-tej rocznicy ślubu oraz ich rodziny. ( Te 
             Deum ).
17.00:  dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
             z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Ireny
             i Kornela Oczko z okazji 35-tej rocznicy ślubu oraz ich rodziny. ( Te 
             Deum ).
XX  I  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                        03  .0  9  .
  7.30:  za ++ Gertrudę i Wilhelma Brzoza, Rut Lukaschowitz, Edwarda Jeglorz,
            Helenę Oczko, Elżbietę i Pawła Jurczyk, syna Jana, Alfreda i Gertrudę 
            Weber oraz pokrewieństwo Brzoza – Jurczuk – Oczko – Kowalski. 
10.00:  za ++ męża Pawła Szczygieł, jego brata Norberta, ojca Erwina Pawletko
            oraz pokrewieństwo z obu stron.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27.08. – 03.09.2017 rok.

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. 
Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.

PIERWSZY PIATEK MIESIĄCA.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy Litanię do NSPJ.
Od godz. 9.00 duszpasterskie odwiedziny chorych. Chorych należy zgłosić do czwartku 
włącznie.
Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi świętej. Bardzo proszę dzieci i młodzież do skorzystania z 
tego Sakramentu przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolno-katechetycznym.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA.
Od godz. 6.30 śpiewamy Godzinki do NMP.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy Litanię do NMP.

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

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W sobotę 2 września w katedrze w Gliwicach uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i
katechetycznego  dla  katechetów  duchownych  i  świeckich.  Msza  św.  o  godz.  11.00  pod
przewodnictwem Biskupa Gliwickiego.
W  naszej  parafii  rozpoczęcie  nowego  roku  szkolnego  i  katechetycznego  odbędzie  się  w
poniedziałek  4  września  o  godz.  9.30  Mszą  św.  w  intencji  dzieci,  młodzieży,  nauczycieli,
wychowawców, katechetki oraz pracowników Szkoły i Przedszkola. 
W przyszłą niedzielę 3 września w kaplicy „Magdalenka” - Goszyce Las koło Tworoga Małego
o  godz.  14.00  zostanie  odprawiona  przez  Ks.  Biskupa  uroczysta  Msza  św.  ślubowana  w
intencji strażaków z naszej diecezji z okazji 25-tej rocznicy ugaszenia pożaru lasu.  
Zachęcam do nabycia naszego „Informatora” wydanego z okazji 800-lecia naszej miejscowości
oraz ikon z wizerunkiem naszego patrona św. Mikołaja. Całkowity dochód ze sprzedaży –
jako cegiełka – przeznaczony jest na dalsze prace remontowe w naszym kościele.
W niedzielę  20 sierpnia  zebrano kolektę  na  spłatę  kredytu  za  remont  naszego kościoła w
kwocie 2747,49 zł.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Bożena Grajlich, Renata Strzelczyk, Barbara Bohm,
                                                              Joanna Napieracz.                             

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

PODZIĘKOWANIA.
Bardzo serdecznie dziękuje Ks. Biskupowi Janowi Kopcowi za odprawienie Mszy św. dożynkowej i
uświetnienie  naszego  jubileusz  800-lecia  naszej  miejscowości,  Władzom  naszej  Gminy  oraz
wszystkim organizatorom za zorganizowanie tych uroczystości.
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 

Zbawienie przez wiarę 
19.  Wychodząc od tego uczestnictwa w sposobie patrzenia Jezusa,  apostoł  Paweł  w swoich
pismach dał  nam opis życia człowieka wierzącego. Wierzący,  przyjmując dar wiary,  zostaje
przemieniony w nowe  stworzenie.  Otrzymuje  nowe  istnienie,  istnienie  synowskie,  staje  się
synem w Synu. «Abba — Ojciec» jest najbardziej charakterystycznym słowem doświadczenia
Jezusa, które staje się centrum doświadczenia chrześcijańskiego (por. Rz 8, 15). Życie w wierze,
jako  życie  synowskie,  jest  uznaniem pierwotnego  i  radykalnego  daru,  będącego u  podstaw
egzystencji człowieka, i można je wyrazić w zdaniu św. Pawła,  skierowanym do Koryntian:
«Cóż masz, czego byś nie otrzymał?» (1 Kor 4, 7). To właśnie stanowi kontekst polemiki św.
Pawła z faryzeuszami, dyskusji na temat zbawienia przez wiarę albo przez uczynki prawa. Św.
Paweł  odrzuca  postawę człowieka  pragnącego usprawiedliwić  samego  siebie  przed  Bogiem
poprzez własne uczynki. Taki człowiek, nawet jeśli zachowuje przykazania, nawet jeśli pełni
dobre uczynki,  stawia w centrum siebie i  nie uznaje,  że źródłem dobroci  jest  Bóg.  Kto tak
postępuje, kto chce być źródłem własnej sprawiedliwości, widzi, że szybko ona się wyczerpuje,
oraz odkrywa, że nie może nawet dochować wierności prawu. Zamyka się w sobie, izolując się
od innych, a przede wszystkim od Pana, dlatego jego życie staje się daremne, jego uczynki
jałowe, jest niczym drzewo z dala od wody. Św. Augustyn tak to wyraża swoim precyzyjnym i
sugestywnym językiem: «Ab eo qui fecit te noli deficere nec ad te» — «od Tego, który cię
uczynił,  nie  oddalaj  się,  nawet  zmierzając  do  siebie».15  Gdy  człowiek  myśli,  że  znajdzie
samego siebie oddalając się od Boga, jego egzystencja okazuje się porażką (por. Łk 15, 11-24).
Początkiem zbawienia jest otwarcie się na coś, co poprzedza, na pierwotny dar potwierdzający
życie i zachowujący przy życiu. Jedynie otwierając się na ten początek i uznając go, możemy
być przemienieni, pozwalając, by dokonywało się w nas zbawienie, a życie stawało się płodne,
pełne dobrych owoców. Zbawienie przez wiarę polega na uznaniu prymatu Bożego daru, jak to
ujmuje św. Paweł: «Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was,
lecz jest darem Boga» (Ef 2, 8). 20. W centrum tej nowej logiki wiary jest Chrystus. Wiara w
Chrystusa zbawia nas, ponieważ to w Nim życie otwiera się radykalnie na uprzedzają- cą nas
Miłość i przemienia nas od wewnątrz, działa w nas i z nami. Widać to jasno w przeprowadzonej
przez Apostoła Narodów egzegezie tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa, egzegezie wpisują- cej
się w najgłębszą dynamikę Starego Testamentu. Mojżesz mówi do ludu, że polecenie Boga nie
jest zbyt wysokie ani zbyt odległe od człowieka. Nie powinno się mówić: «Któż [...] wstąpi do
nieba i przyniesie je nam?» albo: «Któż uda się za morze i przyniesie je nam?» (por. Pwt 30, 11-
14). Paweł tłumaczy tę bliskość słowa Bożego jako rzecz związaną z obecnością Chrystusa w
chrześcijaninie. Nie mów w sercu swoim: «Któż zdoła wstąpić do nieba? — oczywiście po to,
by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Otchłani? — oczywiście po to,
by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych» (Rz 10, 6-7). Chrystus zstąpił na ziemię i został
wskrzeszony z martwych; przez swoje Wcielenie i Zmartwychwstanie Syn Boży przeszedł całą
drogę człowieka i mieszka w naszych sercach przez Ducha Świętego. Wiara wie, że Bóg stał się
nam  bardzo  bliski,  że  Chrystus  został  nam  dany  jako  wielki  dar,  przemieniający  nas
wewnętrznie, który mieszka w nas i tym samym obdarza nas światłem oświecającym początek i
koniec życia, całą drogę człowieka.

         Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 720 ) 35 / VIII / 2017;
                                                1 czytanie: Iz  22, 19 – 23;

                                                            2 czytanie: Rz 11, 33 – 36;

XXI Niedziela Zwykła.
27 sierpień 2017 rok.

Ewangelia: Mt 16, 13 – 20.
Gdy  Jezus  przyszedł  w  okolice  Cezarei  Filipowej,  pytał  swych

uczniów:  «Za  kogo  ludzie  uważają  Syna  Człowieczego?».  A  oni
odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo
Mnie  uważacie?».  Odpowiedział  Szymon  Piotr:  «Ty  jesteś  Mesjasz,  Syn
Boga żywego».  Na to Jezus mu rzekł:  «Błogosławiony jesteś,  Szymonie,
synu Jony. Albowiem nie objawiły ci  tego ciało i  krew, lecz Ojciec mój,
który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i
na tej  opoce zbuduję Kościół mój,  a bramy piekielne go nie przemogą. I
tobie  dam  klucze  królestwa  niebieskiego;  cokolwiek  zwiążesz  na  ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w
niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest
Mesjaszem. 
 ****************************************************************************

Wprowadzenie do liturgii:
Na tej opoce zbuduję mój Kościół.

W każdym pokoleniu Kościół jest budowany na żywej opoce ludzi
kochających prawdę. Opoka to prawda. Im więcej jest ludzi, tym mocniejszy
jest Kościół.

Odczytaliśmy ten tekst historycznie jako zapowiedź prymatu Piotra.
Ale  tekst  ten  jest  słowem  Boga  skierowanym  również  do  nas.  To  my
winniśmy być opoką, na której Jezus buduje Kościół w naszym pokoleniu.

W Chrystusowym Kościele obowiązuje prawdomówność.

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


