
INTENCJE MSZALNE
25.09. – 01.19.2017 rok.

PONIEDZIAŁEK –     bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera             25.09.
18.00: dziękczynno-błagalna do BO i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski 
           z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Jana Bussek 
           oraz jego rodziny.

WTOREK                                                                                                                                   26  .0  9  .
18.00: I za ++ rodziców Marię i Franciszka Miesiączek, Bogdana Miesiączek, 
              Stanisławę i Tomasza Wojciuch, Bronisławę Peterman, Krystynę Radzio, 
              pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
          II za ++ siostrę Elżbietę Madla, brata Piotra Mróz ich rodziców Agnieszkę 
              i Józefa, Zytę i Franciszka Ryczek, dziadków i kapłanów.

ŚRODA   –     św. Wincentego a Paulo, prezbitera                                                           2  7  .0  9  .
18.00: Msza św. szkolna: za ++ ojca Piotra Otremba, dziadków Pawła Otremba, Marię
           i Wincentego Szykowskich oraz wujka Henryka Szykowskiego.

CZWARTEK   –   św.   Wacława, męczennika                                                       2  8  .  0  9  .
18.00: za ++ żonę i matkę Adelę Szubert, rodziców Agnieszkę i Wilhelma Niemczyk, 
           syna Józefa jego żonę Krystynę, Paulinę i Teodora szmelc, Genowefę i Leona 
           Szubert, syna Pawła, 2 córki, 2 zięciów, Henryka Kuś oraz pokrewieństwo 
           Szubert – Nowara. 

PIĄTEK   –   Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała         2  9  .0  9  .
  7.00: za ++ Zofię i Józefa Smyczek, 3 córki, 3 synów, 4 zięciów, księży, Michała 
           i Marię Horoba, 4 córki, syna, synową, 4 zięciów, Grzegorza Gawlik oraz 
           pokrewieństwo Horoba – Smyczek.

SOBOTA   –     św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła                      3  0  .  0  9  .
  7.00: za ++ ojca Henryka Ignacy w 10-tą rocznicę śmierci jego żonę Agnieszkę i ich 
           rodziców.
17.00: dziękczynno-błagalną do BO za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji 
           Anny Pater z okazji 1-szej rocznicy urodzin jej rodziców, chrzestnych oraz 
           rodziny.

XX  V  I     NIEDZIELA   ZWYKŁA                                                                      01  .  1  0  .
  7.30: za ++ ojca Eryka Rakoczy, dziadków Rakoczy – Rakoczy – Wiśniowski – 
           Suchan – Pietrzyk, kuzynów z obu stron oraz pokrewieństwo Rakoczy – Suchan.
10.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
            o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Doroty i Mariusza 
            Drewniok.
14.00: nabożeństwo różańcowe.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24.09. – 01.10.2017 rok.

X  X  V     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską.
Za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
O godz. 14.00 nieszpory niedzielne.

X  X  V  I     NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
Zbiórka do puszek na potrzeby CARITAS parafii i diecezji.
O godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.

W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci i
młodzież gimnazjalną.
W sobotę 30 września Diecezjalna Pielgrzymka Rowerzystów do Sanktuarium
MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 12.00.
W przyszła niedzielę 1 października na Górze św. Anny – Pielgrzymka Orkiestr
Kalwaryjskich oraz Pielgrzymka Hodowców Gołębi i Drobnego Inwentarza.
W przyszłą niedzielę 1 października rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe.
Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii odprawiane będą w następującym
porządku:  od poniedziałku do piątku włącznie po wieczornej Mszy św.  około
godz. 18.00, w soboty o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 14.00.
W niedzielę 17 września zebrano kolektę na spłatę kredytu za remont naszego
kościoła w kwocie 2484,86 zł. oraz 5 euro.  
Zachęcam  do  nabycia  naszego  „Informatora”  wydanego  z  okazji  800-lecia
naszej miejscowości oraz ikon z wizerunkiem naszego patrona św. Mikołaja. 
Do sprzątania kościoła zapraszam: Anita Piecyk, Brygida Biadacz, Maria
                                   Staneczek, Aniela Sadło.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE.

Piotr Nentwich, s. Zygmunta, zam. Zacharzowice, ul. Wiejska 21    i
Paulina Ignacy, c. Ireneusza, zam. Rudno, ul. Gliwicka 64                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 

28. To odkrycie miłości jako źródła poznania,  stanowiące pierwotne doświadczenie każdego
człowieka, znajduje autorytatywny wyraz w biblijnym pojmowaniu wiary. Ciesząc się miłością,
z jaką Bóg go wybrał i ustanowił jako naród, Izrael dochodzi do zrozumienia jedności planu
Bożego, od początku aż do jego wypełnienia. Poznanie wiary, z tej racji, że rodzi się z miłości
Bożej, ustanawiającej Przymierze, jest poznaniem oświecającym drogę historii. Dlatego też w
Biblii prawda i wierność występują razem: Bóg prawdziwy jest Bogiem wiernym, Tym, który
dotrzymuje swoich obietnic i pozwala w czasie zrozumieć swój zamysł. Przez doświadczenie
proroków, w bólu wygnania i w nadziei ostatecznego powrotu do świętego Miasta, Izrael pojął,
że prawda Boża przekracza granice jego dziejów, obejmując całe dzieje świata, poczynając od
stworzenia. Poznanie wiary oświeca nie tylko szczególną drogę jednego narodu, ale całe dzieje
stworzonego świata, od jego początków aż do skończenia. Wiara jako słuchanie i widzenie 29.
Zważywszy na to, że poznanie wiary związane jest z Przymierzem z Bogiem wiernym, który
zacieśnia  więź  miłości  z  człowiekiem i  kieruje  do niego  Słowo,  Biblia  przedstawia je  jako
słuchanie;  kojarzone jest ze zmysłem słuchu. Św. Paweł posłuży się formułą, która stała się
klasyczna: fides ex auditu — «wiara rodzi się z tego, co się słyszy» (Rz 10, 17).  Poznanie
związane ze słowem jest zawsze poznaniem osobistym, rozpoznającym głos, otwierającym się
na  niego  w  wolności  i  idącym  za  nim  w  posłuszeństwie.  Dlatego  św.  Paweł  mówił  o
«posłuszeństwie wiary». Ponadto wiara jest poznaniem związanym z upływem czasu, którego
potrzebuje słowo, aby się wypowiedzieć: jest poznaniem, którego uczymy się jedynie na drodze
naśladowania.  Słuchanie pomaga dobrze ukazać związek między poznaniem i miłością.  Jeśli
chodzi  o  poznanie  prawdy,  to  słuchanie  przeciwstawiano  niekiedy  widzeniu,  właściwemu
jakoby kulturze greckiej. O ile z jednej strony światło umożliwia kontemplację całości, do któ-
rej  człowiek zawsze aspirował,  to  z  drugiej  strony,  wydaje się  nie pozostawiać miejsca dla
wolności, ponieważ zstępuje z nieba i dociera bezpośrednio do oka, nie wymagając,  by oko
odpowiedziało. Ponadto światło wydaje się skłaniać do kontemplacji statycznej, bez odniesienia
do konkretnego czasu, w którym człowiek cieszy się i cierpi. Zgodnie z tą koncepcją, biblijne
podejście  do  poznania  przeciwstawiałoby  się  podejściu  greckiemu,  które  w  poszukiwaniu
całkowitego  zrozumienia  rzeczywistości  powiązało  poznanie  z  widzeniem.  «Bogu
objawiającemu należy okazać „posłuszeństwo wiary” (por. Rz 16, 26; por. Rz 1, 5; 2 Kor 10, 5-
6),  przez  które  człowiek  z  wolnej  woli  cały  powierza  się  Bogu,  okazując  „pełną  uległość
rozumu i  woli  wobec Boga objawiającego” i  dobrowolnie uznając Objawienie  przez  Niego
dane. By móc okazać taka wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą uprzedzającą i wspomagającą oraz
pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał oczy
rozumu i udzielał „wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie”. Aby zaś coraz
głębsze  było  zrozumienie  objawienia,  tenże  Duch  Święty  darami  swymi  wiarę  stale
udoskonala». Natomiast jest jasne, że ta rzekoma opozycja nie odpowiada faktom biblijnym.
Stary Testament łączył obydwa rodzaje poznania, ponieważ słuchanie słowa Bożego łączy się z
pragnieniem oglądania oblicza Boga. W ten sposób stał się możliwy dialog z kulturą helleńską,
dialog  należący  do  istoty  Pisma  Świętego.  Słuchanie  wskazuje  na  osobiste  powołanie  i
posłuszeństwo, a także na fakt, że prawda objawia się w czasie; wzrok umożliwia pełny ogląd
całej  drogi  i  pozwala  wpisać  się  w  wielki  Boży plan;  bez  tego  oglądu  dysponowalibyśmy
jedynie odosobnionymi fragmentami nieznanej całości. 
                                                                                                                                         Ciąg dalszy nastąpi.

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

        

R XVI  Nr ( 724 ) 39 / IX / 2017;
                                        1 czytanie: Iz               55, 6 – 9;

                                                   2 czytanie: Flp 1, 20c – 24. 27a;

XXV Niedziela Zwykła.
24 wrzesień 2017 rok.

Ewangelia: Mt 20, 1 – 16a.
Jezus opowiedział  swoim  uczniom  następującą  przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest  do gospodarza,  który wyszedł wczesnym rankiem, aby
nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do
winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli.
Wyszedłszy  ponownie  około  godziny szóstej  i  dziewiątej,  tak  samo uczynił. Gdy wyszedł
około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień
bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.
A gdy nadszedł  wieczór,  rzekł  właściciel  winnicy do swego rządcy:  „Zwołaj  robotników i
wypłać  im  należność,  począwszy  od  ostatnich  aż  do  pierwszych”.  Przyszli  najęci  około
jedenastej  godziny  i  otrzymali  po  denarze.  Gdy  więc  przyszli  pierwsi,  myśleli,  że  więcej
dostaną;  lecz  i  oni  otrzymali  po  denarze.  Wziąwszy  go,  szemrali  przeciw  gospodarzowi,
mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar
dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o
denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo
jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja
jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi». 

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

Wprowadzenie do liturgii:
Przyjacielu nie czynię ci krzywdy.

Bóg nigdy nikomu nie wyrządza krzywdy. Wszystko otrzymujemy od Niego jako dar
i za wszystko trzeba Mu nieustannie dziękować. Jeśli czegoś nie daje, to i tak nie mamy do
tego prawa i nie można Bogu czyni zarzutu, że jest niesprawiedliwy.

Należy się cieszyć z tego, co posiadamy, a nie smucić z tego, że czegoś nie mamy. Ten
smutek jest zupełnie nieuzasadniony, bo w imię czego ja mam mieć jakieś prawa, a Bóg ma
obowiązek je respektować. W imię czego? 

Dziękczynienie zbliża do Boga.

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




