
INTENCJE MSZALNE
11.09. – 17.09.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                      11.09.
18.00: za ++ rodziców Annę i Gintra Klein, dziadków Annę i Wilhelma Klein, Klarę 
            i Alfonsa Gromotka i ich syna Ryszarda.
WTOREK   –     NMP Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej           12  .0  9  .
18.00: za ++ Zofię Puna w 1-szą rocznicę śmierci oraz Juliana Puna i Mariana Pawlik.
ŚRODA   –     św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła                 13  .0  9  .
19.00: Msza św. Fatimska: za ++ Ryszarda i Łucję Jacek, męża Bernarda, szwagra 
           Wolfganga, Martę, Walentego, Huberta, Teresę i Karola Suchan, Alfreda  i Marcina
           Sigmundczyk, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK   –   Święto Podwyższenia Krzyża Świętego                      14  .  0  9  .
  7.00: za ++ męża Jana Gruca, Wincentego i Marię Szykowskich, rodzeństwo, Henryka 
           Szykowskiego, Piotra Otremba oraz pokrewieństwo Gruca – Szykowski. 
13.00: ślub rzymski: Urbanek - Plewnia.
PIĄTEK   –   NMP   Bolesnej                                                                                      15  .0  9  .
18.00: I za ++ męża Piotra Otremba, rodziców Wincentego i Marię Szykowskich, teścia
              Pawła Otremba, brata Henryka Szykowskiego, dziadków z obu stron, oraz 
              pokrewieństwo Szykowski – Choroba – Otremba.
          II za ++ męża Huberta Manowskiego, jego rodziców Annę i Alfonsa Manowskich, 
              Marię i Karola Powalla, oraz pokrewieństwo Manowski – Powalla – Muskalla – 
              Morawiec.
SOBOTA   –     św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa     16  .  0  9  .
  7.00: za ++ rodziców Marię i Gerarda Urbanek, Brata Bernarda, dziadków oraz 
           pokrewieństwo Suchan – Salbert – Urbanek – Szega.
16.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji 
           Wojciecha Prochota z okazji 1-szej rocznicy urodzin, jego rodziców, chrzestnych 
           oraz rodziny.
18.00: I  dziękczynno-błagalna do BO i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski 
               z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Franciszki Ulbrich 
               z okazji 90-tej rocznicy urodzin oraz jej rodziny. ( Te Deum ). 
           II dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji 
               Amelii Szudok z okazji 1-szej rocznicy urodzin, jej rodziców, chrzestnych 
               oraz rodziny.
XX  I  V     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                      1  7  .0  9  .
  7.30: za ++ ojca Alfonsa Zaczkowskiego, dziadków z obu stron, Elżbietę Kampa, matkę 
           chrzestną Marię Klein, Krzysztofa Kampczyk oraz pokrewieństwo Zaczkowski – 
           Przybyło – Kampa – Wolf.
11.00: dziękczynno-błagalna do BO i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski 
          z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Erwina i Wandy 
           Góreckich z okazji 50-tej rocznicy ślubu. ( Te Deum ).
14.00: nieszpory niedzielne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10.09. – 17.09.2017 rok.

X  X  I  I  I   NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

X  X  I  V     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

We  wtorek  12  września  wspomnienie  NMP  Matki  Sprawiedliwości  i  Miłości
Społecznej, patronki diecezji. 
W czwartek 14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Bardzo proszę o odnowienie i przyozdobienie przydrożnych krzyży. 
Od czwartku do niedzieli  14 – 17 września na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie
ku czci Podwyższenia Krzyża.
W piątek  15 września wspomnienie MB Bolesnej. 
W przyszła niedzielę 17 września Diecezjalne Dożynki w Sanktuarium MB Pokornej
w Rudach.  O godz.  11.45 – błogosławieństwo koron żniwnych przed probostwem, a o
godz. 12.00 – Msza św.
W przyszła  niedzielę  17  września  przypada Światowy Dzień  Środków Społecznego
Przekazu.
Również w przyszła niedzielę 17 września rozpoczyna się VII Tydzień Wychowania –
przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
W niedzielę 3 września zebrano kolektę na spłatę kredytu za remont naszego kościoła
w kwocie 2839,61 zł.
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: Iwona Nowara, Dorota Dyka, Beata 
                                   Szubert, Anna Szubert.

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 

24. Odczytany  w  tym  świetle  tekst  Izajasza  prowadzi  do  następującej  konkluzji:
człowiek potrzebuje poznania, potrzebuje prawdy, ponieważ bez niej nie ma oparcia,
nie idzie naprzód. Wiara bez prawdy nie zbawia, nie daje pewności naszym krokom.
Pozostaje piękną baśnią, projekcją naszych pragnień szczęścia, czymś, co nas zadowala
jedynie w takiej mierze, w jakiej chcemy ulegać iluzji. Albo sprowadza się do pięknego
uczucia, które daje pociechę i zagrzewa, ale uzależnione jest od zmienności naszego
ducha, zmienności czasów, niezdolne podtrzymywać na stałej drodze w życiu. Gdyby
taka  była  wiara,  król  Achaz  miałby  rację,  by  nie  uzależniać  swego  życia  i
bezpieczeństwa  swego  królestwa  od  emocji.  Natomiast  ze  względu  na  swoją
wewnętrzną więź z prawdą wiara może dać nowe światło, przewyższające kalkulacje
króla, ponieważ jej spojrzenie sięga dalej, ponieważ pojmuje działanie Boga, który jest
wierny swojemu przymierzu i swym obietnicom.

25. Przypominanie  o  więzi  wiary  z  prawdą  jest  dziś  bardziej  niż  kiedykolwiek
potrzebne,  właśnie  z  powodu  kryzysu  prawdy,  jaki  przeżywamy.  We  współczesnej
kulturze często występuje tendencja do przyjmowania za jedyną prawdę tę związaną z
techniką: prawdziwe jest to, co człowiek potrafi zbudować i zmierzyć dzięki swojej
wiedzy; jest to prawdziwe, bo funkcjonuje, a tym samym czyni życie wygodniejszym i
łatwiejszym.  Dzisiaj  wydaje  się  to  jedyną  prawdą  pewną,  jedyną,  którą  można
podzielić  się  z  innymi,  jedyną,  o  której  można  dyskutować  i  wspólnie  się  w  nią
zaangażować. Z drugiej strony, istniałyby też prawdy jednostki, polegające na tym, by
być autentycznym wobec tego, co każdy czuje w swym wnętrzu, prawdy ważne tylko
dla konkretnej osoby,  których nie można zaproponować innym z tym zamiarem, by
służyły dobru wspólnemu. Z podejrzliwością patrzy się na wielką prawdę, na prawdę
wyjaśniającą całość życia indywidualnego i społecznego. Nasuwa się pytanie, czy nie
taka  właśnie  była  prawda  lansowana  przez  wielkie  systemy  totalitarne  ubiegłego
wieku, prawda narzucająca własną globalną koncepcję, by zatrzeć konkretną historię
pojedynczego człowieka? Pozostaje zatem jedynie relatywizm, w którym nie interesuje
już pytanie o prawdę wszystkiego, będące w gruncie rzeczy także pytaniem o Boga. W
tej  perspektywie  jest  logiczne,  że  chce  się  usunąć  powiązanie  religii  z  prawdą,
ponieważ związek ten byłby u korzenia fanatyzmu, dążącego do zniszczenia człowieka
nie podzielającego wiary. W tym kontekście możemy mówić o wielkim braku pamięci
współczesnego  świata.  Pytanie  o  prawdę  jest  bowiem  kwestią  pamięci,  głębokiej
pamięci,  ponieważ  odnosi  się  do  czegoś,  co  nas  poprzedza,  i  w  ten  sposób  może
potrafić nas zjednoczyć ponad naszym małym i ograniczonym «ja». Jest to pytanie o
początek wszystkiego, w świetle którego można dostrzec cel, a tym samym także sens
wspólnej drogi.

Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 722 ) 37 / IX / 2017;
                                                 1 czytanie: Ez    33, 7 – 9;

                                                              2 czytanie: Rz 13, 8 – 10;

XXIII Niedziela Zwykła.
10 wrzesień 2017 rok.

Ewangelia: Mt 18, 15 – 20.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli
cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze
jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się
cała  sprawa.  Jeśli  i  tych  nie  usłucha,  donieś  Kościołowi.  A jeśli  nawet
Kościoła  nie  usłucha,  niech  ci  będzie  jak  poganin  i  celnik.  Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane
w niebie,  a  co rozwiążecie  na  ziemi,  będzie  rozwiązane w niebie.  Dalej,
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». 

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

Wprowadzenie do liturgii:
Niech ci będzie jak poganin i celnik.

Trzeba walczyć o brata, który idzie drogą własnej zguby. Ale jeśli ta
walka się nie udaje, nie można ani z nim wędrować ( bo zginiemy oboje ),
ani poświęcić życia dla niego. Trzeba się odciąć od niego. Taka decyzja jest
dobra dla niego i dal nas. Zaczyna się wówczas swoista licytacja – kto z nas
wygra  życie  –  my  czy  on.  W  tej  licytacji  zostanie  pokonany  i  może
zmądrzeje.

Walka o zniewolonego to trudna rzecz.

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




