
INTENCJE MSZALNE
18.09. – 24.09.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK –     Święto św. Stanisława Kostki,   zakonnika           18.09.

10.00: pogrzeb śp. Joachima Kurpanik.
18.00: za ++ Annę i Konrada Pierończyk, ojca Mikołaja Nowrot, jego córkę Monikę, 
           Ernesta Rygol, księży, dusze w czyśćcu cierpiące oraz pokrewieństwo Rygol – 
           Nowrot – Klein.

WTOREK                                                                                                                                    1  9  .0  9  .

  7.00: za ++ męża Piotra Stromskiego, syna Marka, teściów, rodziców, pokrewieństwo 
           Stromski – Lukoszek – Stefan – Gawienka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA   –     św.   mm Andrzeja Kin Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy                20  .0  9  .

18.00: dziękczynno-błagalna do BO i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski 
           z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Joanny i Bogdana
           Rapsiewicz i ich rodziny.

CZWARTEK   –   Święto   św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty            21  .  0  9  .

18.00: za ++ Konrada i Cecylię Szafarczyk, Annę i Nikodema Kocur ich rodziców 
           i rodzeństwo, Teresę i Erwina Marks oraz pokrewieństwo Szafarczyk – Gryczel 
           – Kocur.

PIĄTEK                                                                                                                            23  .0  9  .

18.00: za ++ męża Józefa Choroba, syna Teofila, rodziców Morawiec – Choroba, ich 
           synów i rodzeństwo, Marię i Oswalda Ruprich, Rudolfa Klois, księży oraz 
           pokrewieństwo z obu stron.

SOBOTA   –     św.   Pio z Pietrelciny, prezbitera                                                                  23  .  0  9  .

12.00: dziękczynno-błagalna do BO i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski 
            z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Małgorzaty 
            i Jerzego Będzichowskich z okazji 25-tej rocznicy ślubu oraz ich rodziny. ( Te 
            Deum ).
18.00: za ++ Rolanda Cholewa w 1-szą rocznicę śmierci oraz jego ojca i braci.

XX  V     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                        24  .0  9  .

  7.30: za ++ Jana Jurczyk, jego rodziców, siostrę, szwagra, Józefa i Annę Wyciślok, 
           2 synów, 2 synowe, zięcia oraz pokrewieństwo Jurczyk – Wyciślok – Lukoszek.
10.00: za ++ rodziców Marię i Jana Kochmaniewicz, chrzestną Marię Sierakowską, 
           szwagra Erwina Patoń, dziadków Kochmaniewicz – Krzak, oraz pokrewieństwo.
14.00: nieszpory niedzielne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17.09. – 24.09.2017 rok.

X  X  I  V     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
W związku z wprowadzeniem na Urząd nowego proboszcza w Taciszowie – 
nieszporów niedzielnych nie będzie.

X  X  V     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

W dzisiejszą niedzielę Diecezjalne Dożynki w Sanktuarium MB Pokornej w
Rudach. O godz. 11.45 – błogosławieństwo koron żniwnych przed probostwem, a
o godz. 12.00 – Msza św.
Również w dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu.
Również w dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się VII Tydzień Wychowania. W tym
czasie przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
W poniedziałek 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona
Polski, dzieci i młodzieży. 
Zapraszam  szczególnie  dzieci  i  młodzież  na  Mszę  św.  o  godz.  18.00  w
poniedziałek.
W  sobotę  23  września –  Pielgrzymka  Morawian  do  Sanktuarium  MB
Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00.
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: Mariola Morcinek, Joanna Piękoś, 
                                   Ewa Sklorz, Halina Manowska.

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 
Znajomość prawdy i miłość 
26. Czy w tej sytuacji wiara chrześcijańska może przysłużyć się dobru wspólnemu, w zakresie
właściwego pojmowania prawdy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zastanowić się nad
rodzajem poznania właściwym wierze.  Mogą nam w tym pomóc słowa św. Pawła:  «sercem
przyjęta  wiara»  (Rz  10,  10).  Według  Biblii  centrum  człowieka  stanowi  serce,  w  którym
spotykają się wszystkie jego wymiary: ciało i duch; głębia osoby oraz jej otwarcie na świat i na
innych; rozum, wola i uczucia. Otóż, jeśli serce zdolne jest zespalać razem te wymiary, to jest
tak dlatego, że jest ono miejscem, gdzie otwieramy się na prawdę i miłość i zezwalamy, aby one
w głębi dotknęły nas i przemieniły. Wiara przemienia całą osobę, właśnie w miarę, jak otwiera
się ona na miłość. Dzięki temu zespoleniu wiary z miłością można zrozumieć formę poznania
właściwą wierze, jej siłę przekonania, jej zdolność oświecania naszej drogi. Wiara poznaje w
miarę jak jest związana z miłością, bowiem miłość wnosi światło. Zrozumienie wiary rodzi się
wtedy, gdy przyjmujemy wielką miłość Bożą, która nas przemienia wewnętrznie i daje nam
nowe oczy, pozwalające widzieć rzeczywistość.
27. Znany jest sposób, w jaki filozof Ludwig Wittgenstein wyjaśnił związek między wiarą i
pewnością. Według niego, wierzenie jest podobne do doświadczenia zakochania, pojmowanego
jako  coś  subiektywnego,  czego  nie  można  zaproponować  jako  prawdziwe  dla  wszystkich.
Współczesnemu człowiekowi wydaje się bowiem, że kwestia miłości nie ma nic wspólnego z
prawdą. Miłość jawi się dziś jako doświadczenie, związane ze światem niestałych uczuć, a nie
związane już z prawdą. Czy rzeczywiście jest to adekwatny opis miłości? Rzeczywiście, miłości
nie można sprowadzać do uczucia,  które się pojawia i znika.  Owszem, ma związek z naszą
uczuciowością,  ale taki, aby otworzyć ją na ukochaną osobę i w ten sposób zapoczątkować
drogę, która jest wyjściem z zamknięcia we własnym «ja» i zbliżaniem się do drugiej osoby, by
zbudować trwałą relację; miłość dąży do jedności z ukochaną osobą. Widzimy więc, w jakim
sensie miłość potrzebuje prawdy. Jedynie kiedy jest oparta na prawdzie, miłość może przetrwać
w czasie, przezwyciężyć ulotność chwili i pozostać mocna, by wspierać wspólną drogę. Jeśli
miłość nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu.
Natomiast  prawdziwa  miłość  jednoczy wszystkie  wymiary naszej  osoby i  staje  się  nowym
światłem na drodze prowadzącej do życia wielkiego i pełnego. Bez prawdy miłość nie może dać
trwałej  więzi,  nie  potrafi  wyprowadzić  naszego  «ja»  z  jego  izolacji  ani  uwolnić  go  od
przemijalności,  by budować  życie  i  przynosić  owoc.  Jeśli  miłość  potrzebuje  prawdy,  także
prawda potrzebuje miłości. Nie można rozdzielać miłości i prawdy. Bez miłości prawda staje się
zimna, bezosobowa, uciążliwa dla życia konkretnej osoby. Prawda, której szukamy, ta, która
nadaje  sens  naszej  drodze,  oświeca  nas,  gdy  jesteśmy  dotknięci  przez  miłość.  Kto  kocha,
rozumie, że miłość jest doświadczeniem prawdy, że to ona otwiera nasze oczy, byśmy mogli
zobaczyć całą rzeczywistość w nowy sposób, w jedności z kochaną osobą. W tym sensie św.
Grzegorz Wielki napisał, że «amor ipse notitia est» — sama miłość jest poznaniem, niesie z
sobą nową logikę.20 Chodzi o relacyjny sposób patrzenia na świat, które staje się poznaniem
dzielonym z inną osobą, patrzeniem w perspektywie drugiego człowieka i wspólnym patrzeniu
na wszystko. Wilhelm z Saint Thierry w średniowieczu nawiązuje do tej tradycji, gdy komentuje
werset  z  «Pieśni nad Pieśniami»,  w którym umiłowany mówi do umiłowanej:  oczy twe jak
gołębice (por. Pnp 1, 15).21 Te dwoje oczu — wyjaśnia Wilhelm — to rozum wierzący i miłość,
które  stają  się  jednym  okiem,  by  dochodzić  do  kontemplacji  Boga,  gdy  intelekt  staje  się
«intelektem oświeconej miłości».                                                                             Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 723 ) 38 / IX / 2017;
                                           1 czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7;

                                                       2 czytanie: Rz          14, 7 – 9;

XXIV Niedziela Zwykła.
17 wrzesień 2017 rok.

Ewangelia: Mt 18, 21 – 35.
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat

zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla,
który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu
jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,
pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób
odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci
oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów
wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął
dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi
cierpliwość,  a oddam tobie”.  On jednak nie  chciał,  lecz poszedł i  wtrącił  go do więzienia,
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i
opowiedzieli  swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu:
„Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie
powinieneś  był  ulitować  się  nad  swoim  współsługą,  jak  ja  ulitowałem  się  nad  tobą?”  I
uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu
bratu».  

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

Wprowadzenie do liturgii:
Przebaczy z serca swemu bratu.

W świecie obowiązuje prawo akcji i reakcji. Ono również jest mechanizmem
normującym sprawiedliwość wśród ludzi. Za krzywdę należy się kara. I to prawo musi
być zachowane. Zły czyn musi być ukarany.

W relacjach ludzkich dochodzi jednak coś więcej – wrogość. Ona rodzi również
wrogość, a to niszczy więzi międzyludzkie.

Przebaczenie nie usuwa sprawiedliwości, ono jest Bożą reakcją na krzywdę. 

Przebaczenie rodzi przyjaciół.

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




