
INTENCJE MSZALNE
04.09. – 10.09.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                      04.09.
  7.00: do Anioła Stróża w pewnej intencji.
  9.30: Mszą św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego: w intencji dzieci,
            młodzieży, nauczycieli, wychowawców, katechetki oraz pracowników Szkoły 
            i Przedszkola. 
18.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
            o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Kornelii i Adama Jurczyk 
            oraz ich rodziny.
WTOREK                                                                                                         05  .0  9  .
18.00: I za ++ rodziców Barbarę i Andrzeja Marcinkiewicz oraz dziadków Helenę 
              i Bronisława Cybulskich.
          II za ++ dziadków Łagodzińskich.
ŚRODA                                                                                                                        0  6  .0  9  .
18.00: I za + Antoniego Pater w 1-szą rocznicę śmierci.
          II za ++ Elżbietę Spyrka, Zofię i Alojzego Spyrka, Wiktorię i Wilhelma Pieczka, 
              braci Karola i Rainholda, siostrę Marię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK                                                                                                              07  .  0  9  .
  7.00: za ++ żonę Cecylię Mróz, rodziców, 5 braci, Annę i Tomasza Mróz, 2 szwagrów,
           dusze w czyśćcu cierpiące oraz księży.
18.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
            o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Danuty i Stanisława 
            Rakoczy oraz ich rodziny.
PIĄTEK   –   Święto Narodzenia NMP                                                              0  8  .0  9  .
18.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski 
            z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Rudolfa Klein.
SOBOTA                                                                                                                0  9  .  0  9  .
12.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
            o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marioli i Kordiana Hatko
            z okazji 25-tej rocznicy ślubu. ( Te Deum ).
18.00: za ++ męża Sylwestra Kuterskiego, rodziców z obu stron, brata Andrzeja, 
            szwagra Bonifacego oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
XX  I  I  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                      10  .0  9  .
  7.30: dziękczynno-błagalna do BO i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski 
            z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marka Suchan
            z okazji urodzin oraz jego rodziny.
10.00: za ++ męża Waldemara Ulbrich, jego rodziców, ojca Leona Urbanek, 
            pokrewieństwo Ulbrich – Urbanek – Franuszczyk oraz księży proboszczów.
14.00: nieszpory niedzielne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
03.09. – 10.09.2017 rok.

X  X  I  I   NIEDZIELA ZWYKŁA.

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

PIERWSZ  Y     CZWARTEK   MIESIĄCA.

Od godz. 6.30 Godzina Święta.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

X  X  I  I  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

W dzisiejszą niedzielę 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. 
W poniedziałek 4 września rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. O
godz.  9.30  Msza  św.  w  intencji  dzieci,  młodzieży,  nauczycieli,  wychowawców,
katechetki oraz pracowników Szkoły i Przedszkola. 
W piątek  8  września  przypada  święto  Narodzenia  NMP.  Po  Mszy  św.
błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.
Również w piątek o godz. 17.00 spotkanie Marianek. Obecność obowiązkowa . 
W sobotę  9  września  w katedrze  w Gliwicach o  godz.  10.00  Msza  św.  w intencji
małżonków naszej diecezji obchodzących w 2017 roku Złote Jubileusze małżeństwa.
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.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Ewa Kloj, Monika Kloj, Weronika Pater, 
                                    Beata Pater.                             

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE.

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

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 
Eklezjalny wymiar wiary 
22. W ten sposób życie z wiary staje się życiem kościelnym. Kiedy św. Paweł mówi chrześcijanom w
Rzymie o jednym ciele, jakie wszyscy wierzą- cy stanowią w Chrystusie, wzywa ich, by się nie chełpili;
każdy powinien natomiast oceniać siebie «według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył» (Rz 12,
3).  Wierzący  uczy  się  patrzeć  na  samego  siebie,  biorąc  za  punkt  wyjścia  wyznawaną  wiarę.  Postać
Chrystusa jest  zwierciadłem, w którym odkrywa własny obraz.  A ponieważ Chrystus zawiera  w sobie
wszystkich wierzących, tworzących Jego ciało, chrześcijanin pojmuje siebie w tym ciele, w pierwotnej
relacji do Chrystusa i do braci w wierze. Obraz ciała bynajmniej nie sprowadza wierzącego do prostej
części anonimowej całości, do zwykłego elementu wielkiego mechanizmu, lecz podkreśla raczej życiową
więź  Chrystusa  z  wierzącymi  i  wszystkich  wierzących  między sobą  (por.  Rz  12,  4-5).  Chrześcijanie
stanowią «jedno» (por. Ga 3, 28), nie tracąc swojej indywidualności, a w służbie innym każdy zyskuje do
końca własne życie. Wtedy staje się zrozumiałe, dlaczego poza tym ciałem, poza tą jednością Kościoła w
Chrystusie, poza Kościołem, który — zgodnie ze słowami Romana Guardiniego — «jest historycznym
nośnikiem pełnego spojrzenia Chrystusa na świat»,traci swoją miarę, nie znajduje już swojej równowagi,
wystarczającej przestrzeni, by się utrzymać. Wiara z konieczności ma formę kościelną, wyznawana jest z
wnętrza ciała Chrystusa jako konkretna komunia wierzących. Właśnie z tej kościelnej przestrzeni otwiera
ona poszczególnych chrześcijan na wszystkich ludzi.  Słowo Chrystusa,  gdy zostaje  wysłuchane,  mocą
swojego  dynamizmu  przekształca  się  w  chrześcijaninie  w  odpowiedź,  i  staje  się  z  kolei  słowem
wypowiadanym,  wyznaniem  wiary.  Św.  Paweł  twierdzi:  «Bo  sercem  przyjęta  wiara  prowadzi  do
sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia» (Rz 10, 10). Wiara nie jest sprawą prywatną,
indywidualistycznym pojęciem, subiektywną opinią, lecz rodzi się ze słuchania, a jej przeznaczeniem jest
wypowiedzieć się, stać się głoszeniem. «Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli
usłyszeć,  gdy im nikt  nie  głosił?» (Rz  10,  14).  Wiara  zatem działa  w chrześcijaninie,  poczynając od
przyjętego  daru,  od  Miłości,  która  przyciąga  do  Chrystusa  (por.  Ga 5,  6)  i  czyni  uczestnikami  drogi
Kościoła, pielgrzymującego do spełnienia. Dla przemienionego w ten sposób człowieka otwiera się nowy
sposób widzenia, wiara staje się światłem dla jego oczu.
JEŻELI NIE UWIERZYCIE, NIE ZROZUMIECIE 
Wiara i prawda 
23. Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie. W taki sposób tłumaczone są słowa Izajasza, skierowane do
króla  Achaza,  w  greckiej  wersji  Biblii  hebrajskiej,  w  tłumaczeniu  Septuaginty  zrealizowanym  w
Aleksandrii Egipskiej. Tak zatem sprawa poznania prawdy została postawiona w centrum wiary. Jednakże
w tekście  hebrajskim czytamy coś innego.  Prorok mówi  w nim do króla:  «Jeżeli  nie  uwierzycie,  nie
ostoicie  się».  Mamy tu do czynienia  z  grą  słów z dwiema formami czasownika ’amàn:  «uwierzycie»
(ta’aminu)  oraz  «ostoicie  się»  (te’amenu).  Król  przestraszony  potegą  swoich  nieprzyjaciół,  szuka
bezpieczeństwa, jakie może mu zapewnić przymierze z wielkim imperium asyryjskim. Wówczas prorok
wzywa go, by polegał tylko na prawdziwej skale, która się nie chwieje — Bogu Izraela. Ponieważ Bóg jest
wiarygodny, jest rzeczą rozsądną wierzyć w Niego, budować własne bezpieczeństwo na Jego słowie. Tego
Boga Izajasz nieco dalej nazwie dwa razy «Bogiem-Amen» (por. Iz 65, 16), niewzruszonym fundamentem
wierności  przymierzu.  Można  by  sądzić,  że  w  greckiej  wersji  Biblii,  tłumacząc   «ostać  się»  jako
«zrozumieć», dokonano głębokiej zmiany tekstu, przechodząc od biblijnego pojęcia zawierzenia Bogu do
greckiego  pojęcia  zrozumienia.  Jednakże  ten  przekład,  z  pewnością  dopuszczający  dialog  z  kulturą
helleńską, nie odbiega od głębokiej dynamiki tekstu hebrajskiego. Ostoja, jaką Izajasz obiecuje królowi,
związana jest bowiem ze zrozumieniem działania Boga oraz jedności, jaką nadaje On życiu człowieka i
historii ludu. Prorok nawołuje do zrozumienia dróg Pańskich, by w wierności Boga znaleźć mądry zamysł
kierujący wiekami. Św. Augustyn zawarł w swoich Wyznaniach syntezę słów «zrozumieć» i «ostać się»,
gdy mówi o prawdzie, której można zawierzyć, aby móc stać mocno: «Wtedy okrzepnę i umocnię się w
Tobie, [...] w Twojej prawdzie». Z kontekstu wiemy, że św. Augustyn pragnie ukazać, w jaki sposób ta
wiarygodna prawda Boża — jak świadczy o tym Biblia — jest Jego wierną obecnością w dziejach, Jego
zdolnością scalenia razem czasu i gromadzenia rozproszonych dni człowieka.             Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 721 ) 36 / IX / 2017;
                                                   1 czytanie: Jr  20, 7 – 9;

                                                                2 czytanie: Rz 12, 1 – 2;

XXII Niedziela Zwykła.
03 wrzesień 2017 rok.

Ewangelia: Mt 16, 21 – 27.

Jezus  zaczął  wskazywać  swoim  uczniom  na  to,  że  musi  udać  się  do
Jerozolimy  i  wiele  wycierpieć  od  starszych  i  arcykapłanów  oraz  uczonych  w
Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na
bok i  począł robić Mu wyrzuty:  «Panie,  niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to
nigdy na  Ciebie».  Lecz  On odwrócił  się  i  rzekł  do  Piotra:  «Zejdź  Mi  z  oczu,
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Wtedy
Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego  siebie,  niech  weźmie  krzyż  swój  i  niech  Mnie  naśladuje.  Bo kto  chce
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej
duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem
Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy
odda każdemu według jego postępowania».  

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

Wprowadzenie do liturgii:
Musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć.

Dla nas z reguły trudnego zadania jest połączone z wielkim lub mniejszym
ryzykiem. Jezus nic nie ryzykował. On miał sto procent pewności, co Go czeka w
Jerozolimie.  Wiedział,  czuł  dokładnie  każde  uderzenie,  każdy  upadek.  Czuł
pocałunek Judasza i straszne pragnienie na krzyżu. Czuł, jak bolą gwoździe... On to
dokładnie wiedział. Znał jednak i szczęście ludzi zbawionych przez tę Jego Ofiarę.
Kupował to nasze szczęście za taką cenę...

Za szczęście innych trzeba płaci sobą.

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


